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OUDE
HOLLANDSE
KERKEN

De Stichting Oude Hollandse Kerken, opgericht
in 1975, heeft als doelstelling het behoud van
monumentale kerken in de provincies Noord- en
Zuid-Holland. Kerkgebouwen met een bijzondere,
historische, architectonische of landschappelijke
waarde en met een goede kans op herbestemming
of nieuw gebruik worden zo nodig overgenomen,
gerestaureerd, en geschikt gemaakt voor meervoudig
gebruik. De stichting heeft meerdere kerkgebouwen
in eigendom. Deze worden in eigen beheer volledig
gerund door vrijwilligers of worden voor langere tijd
verhuurd met een maatschappelijke en/of culturele
bestemming.
Donateurs maken het werk van de stichting in
financiële zin mogelijk. Het behoud van monumentale
kerkgebouwen in stad of dorp is een kostbare aangelegenheid. Door het gebouw goed te onderhouden,
te gebruiken en te behoeden voor verval bewaren we
onze geschiedenis. Nieuwe donateurs zijn van harte
welkom en kunnen zich aanmelden via de website
www.oudehollandsekerken.nl.
U kunt donateur worden vanaf € 25,–. per jaar.
Giften zijn meer dan welkom!
De SOHK is aangewezen als
Algemeen Nut Beogende Instelling
(Culturele ANBI) - RSIN 805443617
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Een zeventiendeeeuwse grafkelder
[Omslagfoto Hollandia archeologen, Zaandijk]
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Cor Bijvoet, tweede penningmeester van
de Stichting Oude Hollandse Kerken, is ter
gelegenheid van Koningsdag benoemd tot
Lid in de orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg
deze onderscheiding uitgereikt door de
burgemeester van Wormerland voor zijn
vele vrijwilligerswerk, onder andere voor
onze stichting en de R.K. Parochie Maria
Magdalena.

DONATEURSBIJDRAGE 2017
Als u (nog) geen machtiging voor automatische incasso hebt gegeven verzoekt de
penningmeester u vriendelijk, als u dit nog
niet hebt gedaan, de jaarlijkse donateursbijdrage (minimaal € 25,–) voor 2017 over te
maken naar NL71 INGB 0003 3010 10 t.n.v.
Stichting Oude Hollandse Kerken onder
vermelding van ‘donateursbijdrage 2017’ en
uw naam (of de naam van uw organisatie).
We hebben uw steun hard nodig om ons doel
te realiseren: het behoud van monumentale
kerken.

De kerk onder de grond

V

oor u ligt opnieuw een themanummer, deze keer gewijd aan het praalgraf van Reinout
van Brederode in Veenhuizen (NH). Het accent ligt op de opgraving die in 2016 naar dit
graf is gedaan en het belang van archeologisch onderzoek voor het behoud van kerkelijk
erfgoed: de kerk onder de grond.
De opgraving werd uitgevoerd door Hollandia archeologen Zaandijk. De grondige voorbereiding zorgde ervoor dat de grafkelder vrijwel direct werd gevonden. Maar wat werd aangetroffen stemde niet vrolijk. Er bleek in 1965, toen de opbouw van het praalgraf in een aanbouw
van het gloednieuwe kerkje werd geplaatst en de grafkelder zelf vergeten achterbleef op het
kerkhof, buitengewoon onzorgvuldig met de inhoud te zijn omgegaan. Deze keer zijn de botten
wel uiterst voorzichtig verwijderd en
na te zijn onderzocht, op zorgvuldige
en waardige wijze herbegraven in de
herstelde grafkelder.
Alle technieken waar de wetenschap op dit gebied momenteel over
beschikt zijn op de botten toegepast.
Constance van der Linde bekeek ze
vanuit de antropologische invalshoek,
Eveline Altena onderzocht ze op DNAsporen en Lisette Kootker verrichtte
een isotopenonderzoek om iets over
de herkomst te weten te komen.
De onderzoeken laten tevens zien
welke vragen er anno 2017 kunnen
worden beantwoord en vormen een
Het huidige kerkje uit 1965. [foto Jaap van der Veen]
combinatie van de archeologie onder
het maaiveld en het bouwhistorisch onderzoek van wat zich wellicht boven de grond heeft bevonden. De resultaten beloven voor de toekomst een fijnmaziger spectrum aan antwoorden
dan nu kan worden gegeven. De artikelen over de geschiedenis van het dorp door Henk Komen,
de Van Brederodes door Carly Misset, de praalgraven door Peter van Dael, en een literatuuroverzicht, maken het verhaal voor dit moment compleet.
De inwoners van Veenhuizen, verenigd in de Stichting tot behoud Praalgraf Veenhuizen, hebben zich na de gebeurtenissen in 1965 ingezet om de grafkelder weer op te graven en de beenderen van Reinout van Brederode op een waardige wijze te herbegraven. Het bestuur van de
gemeente Heerhugowaard, waartoe Veenhuizen behoort, ondersteunde dit streven omdat dit
project van cultuurhistorische waarde is. Het graf van Reinout draagt bij aan het historisch besef
en daarmee aan een gevoel van eigenheid van de inwoners van Veenhuizen en Heerhugowaard.
In twee interviews vertellen zij hierover.
Het magazine, ten slotte, wil met deze special een platform bieden, waarop de verschillende betrokkenen bij en activiteiten rond dit praalgraf bij elkaar komen en daarbij het belang
van archeologisch onderzoek onderstrepen: het behoud van kerkelijk erfgoed stopt niet bij het
aardoppervlak.
HANS STEKETEE, EINDREDACTEUR

Vormgeving Arjen IJff BNO, Amsterdam
Druk Zwaan Printmedia, Wormerveer
Kopij en foto’s
Kopij voor deze uitgave kunt u, als Word-bestand
niet-opgemaakt, sturen aan het secretariaat van de
Stichting Oude Hollandse Kerken t.a.v. de redactie.
Foto’s in voldoende resolutie (min. 2Mb) versturen
via WeTransfer.com o.v.v. van naam afzender en voor
welk artikel het bestemd is.
De redactie heeft haar uiterste best gedaan om bronnen en
rechthebbenden van beeldmateriaal in dit magazine te achterhalen.
Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)
rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of
rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen
toestemming hebt verleend, kunt u contact met ons opnemen.

KERKEN IN DE PRULLENBAK?
Oude fotoalbums, wat moet je ermee? Veel
familiealbums uit het pre-digitale tijdperk
verdwijnen als waardeloze boedel bij het oud
papier. Dat is jammer, want juist de foto’s (en
negatieven!) van kerken en omgeving kunnen
meer informatie bevatten dan men denkt.
Een bruiloft, een braderie, vakantiefoto’s,
plaatjes van het interieur: beelden die al
dan niet onbedoeld informatie verschaffen

over de kerken en hun interieurs. Dit soort
informatie is waardevol in verband met het
behoud van de kerken en kerkinventaris. Zo kan
je bijvoorbeeld te weten komen wanneer een
bepaald deel van het interieur
is gewijzigd of verdwenen. Wij
roepen dan ook iedereen op
om dit soort beeldmateriaal
ter beschikking te stellen aan
de SOHK.
1

Beschikt u over oude foto’s en/of negatieven
en wilt u ze ter beschikking stellen? Neem
dan even contact met ons op, wij zijn u daar
dankbaar voor.
Stichting Oude Hollandse Kerken
Hillegomstraat 12-14, unit 0.10
1058 LS Amsterdam
E-mail: info@oudehollandsekerken.nl
Website: www.oudehollandsekerken.nl

BERICHTEN

Ontstaan en ontwikkeling van
het middeleeuwse Veenhuizen
In het noordoosten van de gemeente Heerhugowaard ligt het dorp Veenhuizen. Vanaf 1854 werd Veenhuizen door een gemeentelijke herindeling
een onderdeel van Heerhugowaard. De polder Heerhugowaard ontstond in 1631 toen het meer de Waard werd drooggelegd. Veenhuizen heeft
nooit onder water gestaan en is dus veel ouder dan de gemeente waartoe het dorp nu behoort. De historische geografie van Veenhuizen is nauw
verbonden met het ontstaan van het meer de Waard, waaraan Veenhuizen heeft gelegen.
TEKST EN FOTO’S HENK KOMEN

T

VEENONTGINNING

ot de negende eeuw was er alleen bewoning mogelijk op
de hoger gelegen delen zoals de kuststrook en op Texel
en Wieringen. Achter de duinen lag een groot veendek.
In een klimatologisch drogere periode trokken de bewoners van de kuststrook uit Bergen en Schoorl in oostelijke
richting dit veen in om het te ontginnen. Door het graven van sloten
werd het veen ontwaterd, waardoor dit gebruikt kon worden als landbouwgrond. Men trok groepsgewijs het veengebied in tot men een kavelblok van voldoende grootte had bereikt. Daar groef men van noord
naar zuid een sloot, die de functie had te voorkomen dat water van de
onontgonnen veengronden over de nieuwe akkers zou stromen. Vanaf
deze sloot (veenontginningsas) werden, haaks hierop en parallel naast
elkaar, de nieuwe kavelsloten gegraven. De zo ontstane lange rechthoekige kavelblokken waren oorspronkelijk ongeveer zo’n 20 hectare
groot.

O

p 18 mei 2017 vond de feestelijke heropening plaats van de
Grote Kerk Schermerhorn na een restauratie van ongeveer
een jaar. Sinds de overname van het kerkbestuur in 2001 was
de kerk in eigendom bij de Stichting Oude Hollandse Kerken. De exploitatie bleek moeilijk rond te krijgen, omdat de kerk alleen in de zomermaanden te gebruiken was.
Om de kerk het hele jaar rond te kunnen gebruiken moest er dus
als eerste een nieuwe adequate verwarmingsinstallatie worden aangebracht. Tegelijkertijd zijn de vloertegels verwijderd, de wanden weer
opgeknapt en de gewelven geïsoleerd. Daarnaast zijn nieuwe toiletvoorzieningen aangebracht en is de keuken vernieuwd. De schitterende gebrandschilderde ramen zijn schoongemaakt, waarbij de roosters
door nieuwe voorzetglazen zijn vervangen. In de hal onder de toren is
een glazen pui geplaatst waardoor de kerk nu een tochtvrije hoofdingang heeft.
Tijdens de restauratie is de kerk eigendom geworden van
Stadsherstel Amsterdam. Deze organisatie bezit honderden panden in
Amsterdam en daarnaast een veertiental kerken. Zij zijn een POM organisatie (Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud) waardoor zij toegang hebben tot meer subsidieregelingen dan de Stichting
Oude Hollandse Kerken.
Bij de opening liet projectleider Paul Morel van Stadsherstel zien wat
tijdens de restauratieperiode is gedaan. Marijke Hoetmer, de voorzitter
van de plaatselijke commissie, bedankte alle mensen die aan de restauratie hebben meegewerkt. Zij zette daarbij de architect Fred Greven extra in het zonnetje. Tot slot riep de burgemeester van Alkmaar Henkje
Koning naar voren om haar de gouden penning van de stad Alkmaar
te overhandigen. Als er één was die dat verdiende, dan was het Henkje.

Grote Kerk Schermerhorn na
restauratie weer open

[foto’s Marja Okx]

Het veengebied werd in verschillende fasen ontgonnen. Op het moment dat men behoefte kreeg aan nieuwe akkers trok men weer zo’n
vier tot vijf kilometer het veengebied in om een nieuwe veenontginningsas te graven. Vervolgens werd het gebied verkaveld in akkers. De
ontginning van dit veengebied begon in de tiende eeuw en werd voltooid in de twaalfde eeuw. Het laatste stuk dat werd ontgonnen was
Veenhuizen. Daar stootte men op de eerder ontgonnen gebieden van
Niedorp en Hoogwoud. Aan het oude kavelpatroon is goed te zien dat
bij Veenhuizen drie ontginningsgebieden bij elkaar komen. In het zuiden moet in die tijd al het meer de Waard zijn ontstaan. Dit meer nam
in omvang toe in noordoostelijke richting, vooral door toedoen van de
overheersende zuidwestelijke wind. Aanvankelijk vormde het gebied
van Langedijk en Veenhuizen een eenheid. Ergens tussen Langedijk
en de Korte Langereis moet een veenontginningsas hebben gelegen.
Van daar uit werd Veenhuizen ontgonnen. De oorspronkelijke situatie
is door de latere uitbreiding van het meer de Waard sterk verstoord.

De veenontginning van het
gebied Langedijk-Veenhuizen
vond plaats van west naar oost
en eindigde omstreeks 1100 bij
Niedorp en Hoogwoud. Tussen
Langedijk en Veenhuizen lag
een ontginningsas met daarop
bewoning. In de grafelijke
rekeningen komt deze voor
onder de naam Op der Deke,
of Deek. De stippellijn geeft de
oever weer van het meer de
Waard in 1630.

JAAP VAN DER VEEN
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De Westfriese kreekrug is een in het landschap hoger gelegen stelsel van oude
zandkreken. Hierop liggen veel dorpen. De hoge kreekrug van Terdiek-Oude
Niedorp strekte zich westwaarts uit in de Waard met een zuidelijke aftakking tussen
Langedijk en Veenhuizen.

In 1356 werd Deek door de bisschop aan Gherardt van Heemsteden
verpacht.5 In dit pachtcontract wordt Schoorl genoemd met haar dochterkerken: ‘Berghen, Oudekerspel, Zuutscerwoude, Noertscerwoude en
Van der Deke’. Is Van der Deke (of Deek) nu een vijfde dochterkerk van
Schoorl, die tussen 1094 en 1356 is ontstaan? Als er geen kapel op Deek
heeft gestaan, dan zou de gemeenschap van Deek onder de parochie
van Noord-Scharwoude hebben behoord en niet in het pachtcontract
van 1356 zijn voorgekomen. Het is niet uitgesloten dat er een kerk op
Deek heeft gestaan als voorganger van die van Veenhuizen. Bij het teloor gaan van Deek in de golven van de Waard rond 1420 konden de
bewoners zich nergens anders vestigen dan op hun eigen weilanden
in Veenhuizen. Op de kaarten van Veenhuizen uit 1627 en 1631 zien
we dan ook een verspreide bebouwing van boerderijen over het gehele
gebied. Er is rond de kerk geen bewoningskern ontstaan.

HOGE LANDRUGGEN BIJ VEENHUIZEN
Het noorden van de Waard werd afgesloten door het veenland van
Waarland. In een oorkonde uit 1250 wordt dit land, waar nog turf werd
gestoken en zout gewonnen, Geddenmore genoemd.1 Ten zuiden
daarvan lagen grote stukken land die tot Langedijk behoorden, zoals
Bergeswerck, een landtong die ver in oostelijke richting de Waard instak. Het oostelijk deel van Bergeswerck heette het Kleine Geldebos
en het deel er tegenover op de landtong van Oude Niedorp het Grote
Geldebos. De namen, het Grote en Kleine Geldebos, doen ons vermoeden dat deze bossen eens met elkaar verbonden zijn geweest en
een hoger gelegen landrug vormden, die lange tijd het noorden van de
Waard tegen het water beschermde. Deze landrug is een uitloper van
de Westfriese kreekrug waarop de meeste West-Friese dorpen liggen.
De geomorfologische kaarten laten dit zien. Op een bepaald moment
moet de landrug bij een stormramp door het water van de Waard zijn
doorbroken en is ten noorden ervan het Amerswiel ontstaan. De naam
wiel of waal duidt op een dijkdoorbraak, die moet hebben plaatsgevonden voor 1421, want in dat jaar komen we de naam Ammerswael
voor het eerst in de bronnen tegen.2

DE OUDSTE VERMELDING VAN VEENHUIZEN
De naam Veenhuizen zien we voor het eerst verschijnen in een oorkonde van 6 maart 1289 waarin de door graaf Floris V in 1288 verslagen
West-Friezen de vredesvoorwaarden bespreken. Uit het gegeven dat
Veenhuizen samen met de andere dorpen wordt genoemd, kunnen
we afleiden dat het dorp in die tijd gelijkwaardig was aan de andere.
Eveneens kunnen we er zeker van zijn dat Veenhuizen nauw betrokken
is geweest bij de jarenlange guerrilla-oorlog (van 1100 tot 1297) tussen
de West-Friezen en de Hollanders. Daarna komt Veenhuizen vrijwel
niet meer voor in de bronnen. Mogelijk was Veenhuizen te klein geworden en viel het als buurtschap onder de Langedijkerkogge. Dit zou betekenen dat Veenhuizen zoveel grond aan het meer de Waard verloren
had, dat het als dorp niet meer dezelfde status had als in de oorkonde
van 1289. In 1320 wordt het dorp genoemd in verband met problemen met de plaatselijke pastoor: ‘…daer die buren van Veenhuzen over
horen Pape croenen’ (…omdat de bewoners van Veenhuizen over hun
pastoor klagen).7 Pas in 1386 komen we Veenhuizen weer tegen in een
charter (oorkonde) waarin hertog Albrecht van Beieren toestemming
geeft tot het graven van het waterafvoerkanaal de Langereis.8 In 1436
werd Veenhuizen door Filips de Goede als heerlijkheid geschonken
aan Bertout van Assendelft.9 Door vererving kwamen deze heerlijkheidsrechten uiteindelijk in handen van de familie van Brederode.

WERFLANDEN
Op de kaart van Baert Claesz. uit 1626, waarop het meer de Waard
en Veenhuizen staan afgebeeld, zien we vanaf het Grote Geldebos
langs Veenhuizen een rij eilanden liggen met namen als Nessewerf,
Paardebos en Sappewerf. Deze eilanden waren groot in omvang.
Sappewerf bijvoorbeeld was in haar laatste fase nog 28 morgen (22 ha)
groot en moet in de eeuwen daarvoor veel groter zijn geweest, gelijk
de andere eilanden die hier op een rij lagen. Deze werflanden zullen
eens een aaneengesloten hoger gelegen landstrook hebben gevormd,
mogelijk een zuidelijke uitloper van de Westfriese kreekrug.
Door zijn hoge ligging heeft deze kreekrug lange tijd het land van
Veenhuizen beschermd tegen het water. Door overstromingen oostelijk van de werflanden ontstond de Veenhuizerwaard, waardoor
Veenhuizen bijna de helft van zijn grondgebied verloor (260 ha van
de oorspronkelijke 600 ha). De landrug van de werflanden kwam hierdoor los te liggen van Veenhuizen. Aan de westzijde gebeurde hetzelfde. Het meer de Waard spoelde grote delen van het land weg tussen
Langedijk en de werflanden. Uiteindelijk bleven van deze werflanden
slechts enkele eilanden over. Deze uitbreiding van het meer de Waard,
welke ten koste ging van veel grondgebied van Veenhuizen, moet zich
hebben voltrokken tussen 1300 en 1400.3

Veenhuizen heeft zijn open landschappelijke karakter weten te behouden.
Boerderijen aan de Groenedijk.

OPEN LANDSCHAP
Het land tussen de Veenhuizer omringdijk (de Groenedijk) en de
Vijver tochtsloot zal in het verleden veel te lijden hebben gehad van
overstromingen. Met de aanleg van een beschermende dijk rondom Veenhuizen tegen het water van het meer De Waard ontstond
ook de noodzaak van de bouw van een molen. Vermoedelijk is de
windbemaling in Veenhuizen pas na 1545 ingevoerd. Met de drooglegging van de Waard in 1631 kwam Veenhuizen binnen de nieuwe
polder Heerhugowaard te liggen. Er kwam een doorgaande weg, de
Kerkweg. Pas in de negentiende eeuw concentreerden de boerderijen zich langs deze Kerkweg. Binnen het inmiddels sterk verstedelijkte
Heerhugowaard heeft Veenhuizen zijn open landschappelijke karakter
tot op de dag van vandaag weten te behouden.10 ■

BESCHERMING TEGEN HET WATER

Situatie in het noorden van het meer de Waard omstreeks 1600, getekend op een
kaart van 1877. In blauw de fasen van de groei van het meer van zuid naar noord. De
eilanden Nessewerf, Paardebos en Sappewerf vormden de werflanden. De kreekrug
(lichtgroen) van Oude Niedorp naar Bergeswerck werd door een stormramp
doorbroken waardoor het Amerswiel ontstond. 1. De Veenhuizer omringdijk.
2. De Vijver tochtsloot. 3. De Maydijk.

EEN EERSTE KERK IN VEENHUIZEN
In de rekeningen van de graaf van Holland (vanaf 1343) en die van de
bisschop van Utrecht (vanaf 1389) worden de van Veenhuizen afgesplitste werflanden ‘Op der Deke’ of ‘Deek’ genoemd.4 De naam Deek
betekent aangespoelde ruigte, een naam die we ons heel goed kunnen
voorstellen bij de werflanden, zoals die er eeuwenlang moeten hebben uitgezien. Stormen vernielden de oevers van het meer de Waard.
Losgeslagen veenbulten en rietbossen bleven als eilanden ronddrijven
om door de zuidwestenwind uiteindelijk aan te spoelen op de werflanden. We gaan ervan uit dat op deze hoger gelegen Deek de oorspronkelijke veenontginningsas van Veenhuizen heeft gelegen en dat deze bewoond is geweest. Dit zou verklaren waarom er in de oude verkaveling
van Veenhuizen geen veenontginningsas is aan te wijzen en er geen lintbebouwing is ontstaan, zoals we dat wel bij de omliggende dorpen zien.
4

Veenhuizen was een vaarpolder. De enige weg die er aanvankelijk lag
was de oude Maydijk, een landverbinding over Veenhuizen tussen de
kerk van Oude Niedorp en de Lage Hoek naar Opmeer. Ten oosten
ervan werd een kerkje gebouwd dat uit ongeveer 1300 dateert. Een
voorganger daarvan is bij archeologisch onderzoek niet gevonden.
Pas in 1539 werd Veenhuizen voorzien van een omloopdijk. Dit wijst
erop dat het centrum van het gebied lang geen wateroverlast heeft
gekend. Langs de noord-zuid lopende Vijver tochtsloot en in het verlengde daarvan de Tweede Perk, heeft mogelijk een dijk gelegen als
bescherming van Veenhuizen aan de westzijde tegen het water van
de Veenhuizerwaard. De vele meertjes die in deze sloot liggen werden
Braeckjes genoemd. Op de topografische kaart van Veenhuizen zien we
dat het oorspronkelijke kavelpatroon ten westen van de hier genoemde sloten sterk is verstoord, terwijl het kavelpatroon oostelijk daarvan
nog herkenbaar is.
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Voor volledig onderzoeksartikel: Jaarboek 2017, Westfries Genootschap, Hoorn.

Henk Komen is van oorsprong journalist en heeft in opdracht van
gemeenten en de provincie Noord-Holland cultuurhistorische
rapportages geschreven. Hij bekleedde jarenlang het voorzitterschap van de monumentencommissies in zowel de gemeente
Heerhugowaard als Niedorp. Daarnaast heeft hij veel historisch
onderzoek gedaan naar de geschiedenis van diverse gemeenten in
West-Friesland en schreef daarover verschillende publicaties met
name op het vlak van historische geografie.
5

De familie van Brederode
Reinout van Brederode van Veenhuizen voerde de naam en het wapenschild van de Brederodes met trots. Toen hij in 1633
overleed en in de grafkelder van het kerkje van Veenhuizen werd bijgezet, na een uitvaart met groot ceremonieel in Den Haag,
had de naam Brederode een nog bijna legendarische klank. Reinout behoorde tot een bastaardtak – zijn vader Lancelot was
een van de vele buitenechtelijke kinderen van Reinoud III, de roemruchte elfde heer van Brederode – , maar de macht en faam
van de familie was groot genoeg om ook af te stralen op verre verwanten en telgen van minder legitieme komaf.

Willem, tweede heer van Brederode, bouwheer
van Slot Brederode en Hillegonda van Voorne
vrouw van Willem. [reconstructie en foto Huis
van Hilde, Archeologisch Centrum van de
Provincie Noord-Holland, Castricum]

CARLY MISSET
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einouts voorvaderen en verwanten speelden op cruciale
momenten een rol in de Nederlandse geschiedenis. De
adellijke hoofdtak van de familie is al bijna drieënhalve
eeuw uitgestorven, maar de geschiedenis van de achttien
Heren van Brederode (ca. 1180-1679) is boeiend en veelbewogen genoeg. Er zaten geharnaste vechtjassen tussen, grafelijke en
keizerlijke hofdienaren, diplomaten en geduchte opstandelingenleiders. Wat zij gemeen hadden was een reputatie van trots en eigengereidheid: waar de Brederodes verschenen, was tumult nooit ver weg.

mee jongere takken van een adellijk geslacht zich onderscheidden van
de hoofdtak.
De heren van Brederode onderstreepten hun aanspraken op hun
hoge afkomst en positie met opdrachten aan de beste kunstenaars van
hun tijd. Naast de imposante burchten en kastelen die zij lieten bouwen, danken we er belangrijk cultureel erfgoed en bijzondere kunstschatten aan: portretten, kronieken, getijdenboeken, kerkramen en
graftombes.

HEREN VAN VIANEN
RIDDERS EN LEGERAANVOERDERS VAN DE GRAAF

Vanuit hun versterkte burcht bij Santpoort bestuurden de eerste Brederodes een gebied tussen Haarlem, Zandvoort, Velsen en
Spaarndam. Al snel breidden zij hun macht en invloed uit tot ver buiten Kennemerland. Dankzij schenkingen van de graven, erfenissen,
koop en strategische huwelijken mochten zij zich binnen een paar generaties heren noemen van tientallen heerlijkheden, van Callantsoog
in de kop van Noord-Holland tot in Zeeland, en van de Lek onder
Utrecht tot aan de Merwede bij Dordrecht.
Een voor de toekomst uiterst belangrijke verbintenis was het huwelijk in 1414 van Walraven I, de achtste heer van Brederode, met
Johanna, de dochter van de heren van Vianen. Zij bracht een uitgestrekt gebied ten zuiden van de Lek bij Utrecht in de familie, de
stad Vianen met Ameide en alle bijbehorende bezittingen. Ook het

De familie van Brederode behoorde tot de oudste en aanzienlijkste
adellijke geslachten in Holland. Al tussen 1250 en 1300 verdienden de
eerste Brederodes hun sporen als ridders en legeraanvoerders van de
Hollandse graven Willem II en Floris V in hun oorlogen tegen de WestFriezen.
De bouw van het stamslot van de familie bij Santpoort, de huidige
Ruïne van Brederode, begon kort na 1280, in de laatste levensjaren van
Willem, tweede Heer van Brederode. De oorsprong van de naam die
Willem en zijn nazaten voerden, kan vrij zeker letterlijk worden genomen. ‘Brede-rode’ duidt op een ontginning, een breed perceel gerooid bos, dat de familie vermoedelijk al in de vroege dertiende eeuw
verkreeg als leengoed van de graaf. Onder Willems zoon Dirk kreeg
slot Brederode de contouren van een imposant waterkasteel met een
voorburcht en een hoofdburcht, naar voorbeeld van het Muiderslot en
andere versterkte grafelijke kastelen die Floris V in diezelfde tijd liet
bouwen.

DE GRAFELIJKE LEEUW IN HET WAPEN
De stoffelijke resten van Willem (†1285) en zijn vrouw Hillegonda van
Voorne (†1303) zijn in de jaren zestig van de vorige eeuw teruggevonden onder een deksteen in de voormalige Brederodekapel in de
Engelmunduskerk in Velsen. Hun schedels en skeletten dienden als
basis voor de reconstructie van hun levensgrote figuren, nu te zien in
de grote tentoonstellingszaal van het Huis van Hilde in Castricum, het
archeologische centrum van de provincie Noord-Holland. Het echtpaar is gestoken in kleurrijke gewaden naar de mode van de late dertiende eeuw. De figuur van Willem draagt een tuniek en schild met het
wapen van Brederode: een klimmende rode leeuw met blauwe dwarsbalk met drie verticale hangers of lambels.
De rode klimmende leeuw is het wapendier van de graven van
Holland. Het dier verwijst naar de verwantschap met het Hollandse
gravenhuis waarop de latere heren van Brederode zich lieten voorstaan. Zij claimden af te stammen van een jongere broer van een van
de vroege Hollandse graven. Wat hiervan waar is, valt bij gebrek aan
concrete bewijzen na zoveel eeuwen niet meer nauwkeurig vast te
stellen. Een dwarsbalk of ‘barensteel’ is het heraldische teken waar6

Reinoud III van Brederode, Cornelis Anthonisz., ca. 1550. [foto coll. Stadhuis Vianen]
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De aankomst in Vianen van het bruidspaar Johan Wolfert van Brederode en
Anna Johanna van Nassau-Siegen met het Statenjacht over de Lek, Hendrick
Cornelisz. Vroom, olieverf op doek, 1619. [foto coll. Gemeente Vianen]

imposante kasteel Batestein viel de Brederodes zo in de schoot.
Batestein bij Vianen werd hun nieuwe hoofdresidentie nadat het slot
in Santpoort in 1426 voor de tweede maal door hun politieke vijanden
was belegerd en verwoest. Twee generaties later sloeg ook Walravens
kleinzoon Walraven II een grote slag. Nadat hij haar had geschaakt
en de edelman aan wie zij was beloofd tegen een forse prijs had afgekocht, trouwde hij Margareta, de enige dochter van de schatrijke
Zeeuwse edelman Wolfert IV van Borselen. De familie had ook buiten
Zeeland uitgestrekte bezittingen. Zoon Reinoud III, de grootvader van
Reinout van Veenhuizen, ontving uit de erfenis van zijn moeder onder meer kasteel Huis ter Kleef bij Haarlem, de heerlijkheid Bergen in
Noord-Kennemerland en een reeks heerlijkheden rond Amsterdam.

bezittingen en heerlijkheden besloegen bij elkaar een twaalfde deel van
het grondgebied van het graafschap Holland, is wel eens uitgerekend.
Wat aanleg en karakter betrof, was Reinout III in de woorden van
een latere kroniekschrijver ‘een heer vol vigeurs, onversaecht en
hoochmoedich’. Iets daarvan is te zien op de portretten die van hem
bewaard zijn gebleven. De Amsterdamse schilder Cornelis Anthonisz.
beeldde hem omstreeks 1555 af op een schilderij, fier te paard gezeten. Dit reusachtige geschilderde ruiterportret bevindt zich nu in het
stadhuis van Vianen. Fier en zelfbewust is ook de blik van Reinoud op
het portret dat hij liet schilderen door Jan van Scorel. Het maakt tegenwoordig deel uit van de collectie van het Rijksmuseum.
Als invloedrijk edelman uit het belangrijke gewest Holland vervulde
Reinoud III hoge functies aan het hof in Brussel van Keizer Karel V, in
de eerste helft van de zestiende eeuw landsheer over de Nederlanden.
Ondanks het feit dat Reinoud de keizer meermalen met impertinent
gedrag voor het hoofd stootte, benoemde deze hem tot een van zijn
raads- en kamerheren. Ook verhief hij hem tot ridder in de prestigieuze Orde van het Gulden Vlies.
Reinoud III vestigde zijn reputatie als machtig man niet alleen op
het toernooiveld en in de politieke arena. Hij zorgde ook voor een in-

‘ONVERSAAGD EN HOOGMOEDIG’
Behalve de grootvader van Reinout van Veenhuizen, was Reinoud III
van Brederode (1492-1556) ook de opdrachtgever van het bijzondere
praalgraf in de Grote Kerk van Vianen. Het komt elders in dit Bulletin
aan de orde in de bijdrage van Peter van Dael. Met de erfenis die hem
van vaders- en moederskant was toegevallen, was Reinoud III zonder
veel concurrentie de machtigste Hollandse edelman van zijn tijd. Zijn
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drukwekkend aantal nakomelingen. Met zijn echtgenote Philippote
van der Marck kreeg hij tien kinderen. In twee buitenechtelijke relaties verwekte hij nog eenzelfde aantal bastaardkinderen. Zes daarvan
kreeg hij bij de Haarlemse Anna Simonsdochter, een schoonzuster van
de bekende publicist Dirck Volkertsz. Coornhert. Hun tweede zoon,
Lancelot, werd de vader van Reinout van Brederode van Veenhuizen.

duur te staan. Hendrik van Brederode, ‘de Grote Geus’, stierf in 1568 in
ballingschap in Duitsland. Zijn halfbroer Lancelot, vader van de kleine
Reinout, organiseerde in Haarlem de verdediging tijdens het Spaanse
beleg van de stad. Na de gedwongen overgave in juli 1573 werd hij samen met andere leiders van het verzet door de Spanjaarden onthoofd.
Reinout was toen nog maar zeven of acht jaar oud.

OORLOG EN STRIJD

REINOUT EN JOHAN WOLFERT

Het leven van Reinout speelde zich geheel en al af in de jaren van politieke onrust en strijd die bekend staan als de Nederlandse Opstand
en de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Reinouts kinderjaren werden
direct door het oorlogsgeweld getekend. De wrijving tussen zijn grootvader Reinoud III en keizer Karel V was maar een kleine voorbode van
de conflicten die tot uitbarsting kwamen onder de nieuwe landsheer,
Karels zoon Filips II, koning van Spanje.
Hendrik van Brederode, de wettige zoon en stamhouder van
Reinoud III, stelde zich in 1566 aan het hoofd van het opstandige
Verbond der Edelen. Hij kreeg daarbij steun van zijn bastaardbroers.
Het vormde de opmaat naar de gewapende strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid die een paar jaar later losbarstte. Het kwam de familie

Reinout wordt in de schriftelijke bronnen uit de latere jaren van zijn
leven doorgaans aangeduid met zijn titels heer van Veenhuizen of baron van Wesemberg. De titel ‘heer van Brederode’ bleef gereserveerd
voor het hoofd van de wettige tak van de familie. Vanaf 1620 was dat
Reinouts een generatie jongere achterachterneef, Johan Wolfert, zestiende heer van Brederode (1599-1655). Johan Wolfert was misschien
wel de succesvolste Brederode van allemaal. Hij doorliep een glanzende militaire carrière in het leger van de Republiek en werd een gelauwerde veldheer in de beslissende fase van de oorlog met Spanje. In
Den Haag verkeerde hij in de hoogste kringen. Zijn eerste huwelijk,
met Johanna van Nassau-Siegen, verbond hem met de familie van
Nassau. Het bruidspaar kreeg voor de intocht in Vianen per schip over
9

Reinoud III van Brederode, Jan van Scorel, ca. 1545.
[foto coll. Rijksmuseum Amsterdam]
Het wapen van Brederode: op de
Brederode-herenbank in de Grote
Kerk van Vianen; wapenschild
van Johan Wolfert, gecombineerd
met het wapenschild van Anna
Johanna van Nassau-Siegen. [foto
Hans Kluit, beheerder van de kerk]

Johan Wolfert, zestiende heer van Brederode, ruiterportret door Thomas de Keyser,
olieverf op doek, ca. 1645. [foto coll. Rijksmuseum Amsterdam]

de Lek het Statenjacht van prins Maurits te leen. Het tafereel werd
vereeuwigd op een groot doek van de schilder Hendrik Vroom. Na
Johanna’s overlijden hertrouwde Johan Wolfert met Louise Christina
van Solms-Braunfels. Door dit tweede huwelijk werd hij de zwager van
Oranje-stadhouder prins Frederik Hendrik, want zijn bruid was een
zuster van Frederik Hendriks gemalin Amalia van Solms.
Mede door zijn goed betaalde carrière als veldheer was Johan
Wolfert zeer vermogend. In de rij van 250 rijkste Nederlanders van de
Gouden Eeuw bezet hij de negende plaats, niet ver achter de Oranjes,
met een geschat vermogen van een miljoen gulden. Rond kasteel
Batestein liet hij magnifieke siertuinen aanleggen met bloemparterres
en een belvedère, naar een ontwerp van de Franse tuinarchitect Isaac
Leschevin. Ook gaf hij de bekende bouwmeester Jacob van Campen
opdracht voor het ontwerp van de grote baldakijn boven het praalgraf
van Reinoud III in de Grote Kerk van Vianen. Het voegde nog meer
luister toe aan het monument van zijn voorvader.

1

van Brederode was hij de laatste manlijke telg uit de hoofdtak van de
familie. Tijdens zijn bijzetting in het familiegraf in de Grote Kerk van
Vianen werd het wapen van de Brederodes gebroken en bij hem in het
graf gelegd, ten teken dat het door geen ander meer gedragen mocht
worden. Nog geen 25 jaar na het overlijden van de grote Johan Wolfert
was het adellijke huis Brederode in wettige lijn uitgestorven. ■
De ruim 250 Van Brederodes die Nederland tegenwoordig nog telt - in
2007 waren er volgens de familienamenbank van het Meertensinstituut
251 naamdragers, naast 244 Brederodes zonder voorvoegsel - zijn afstammelingen van een van de vele zij- en bastaardlijnen van de familie.

ABRUPT DYNASTIEK EINDE
Wat wettig kindertal betreft was Johan Wolfert de recordhouder van
de familie. Met zijn twee echtgenotes kreeg hij eenentwintig kinderen. Ongelukkigerwijs bleek dat niet voldoende om de dynastie na zijn
dood te behoeden voor een dramatisch snel verval. Ook onder adellijke families was de kindersterfte schrikbarend hoog. Van alle kinderen
van Johan Wolfert bereikten behalve een rij dochters maar twee zoons
de volwassenheid. De oudste volgde zijn vader in 1655 op als zeventiende heer van Brederode, maar stierf krap anderhalf jaar later, nog
voor zijn twintigste verjaardag, na een val van zijn paard. Zijn jongere
broer Wolfert, de laatste overlevende zoon van Johan Wolfert, overleed eveneens ongehuwd en kinderloos in 1679. Als achttiende heer

Carly Misset is werkzaam als zelfstandig historisch onderzoeker en
tekstschrijver, met een specialisatie op het terrein van de NoordHollandse geschiedenis. Zij schreef onder meer in opdracht van
de provincie Noord-Holland in de serie Regiocanons de Canon van
de Noordkop en de Canon van Kennemerland. De afgelopen jaren
was zij eindredacteur en mede-auteur van de boeken De haven van
Amsterdam. Zeven eeuwen ontwikkeling (Bussum 2009) en 400 jaar
Beemster 1612-2012 (Wormerveer 2012). Voor het Brederodejaar
2016 schreef zij het boekje Een illustere familie, drie bijzondere
monumenten. De Brederodes in Velsen, Vianen, Veenhuizen.
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Een Humanistengraf
PETER VAN DAEL

I

n 1582 erfde Reinout van Brederode
van zijn moeder de heerlijkheid
Veenhuizen. Dit kleine dorpje in
West-Friesland telde toen niet meer
dan vijfendertig huizen. Als heer van
Veenhuizen bezat Reinout de heerlijke rechten, wat inhield het innen van de tienden, de
vang van wilde vogels en vis, zeggenschap
over de kerk in het dorp en de jurisdictie.
In 1599 kocht hij de heerlijke rechten van
Spanbroek, ook in West-Friesland gelegen.
Bovendien verwierf hij in 1615 door aankoop
de heerlijkheid van Oosthuizen, waartoe
de dorpen Etersheim, Kwadijk, Hobrede en

Schardam behoorden. Deze dorpen liggen in
de polder Zeevang tussen de Beemster en het
IJsselmeer. Toen Reinout in 1633 overleed,
werd hij in het koor van de dorpskerk van
Veenhuizen begraven. Zijn graftombe en het
ligbeeld boven de tombe hebben de eeuwen
getrotseerd. Hierover gaat dit artikel.

REINOUT VAN BREDERODE
Wie was Reinout van Brederode? De naam Van
Brederode duikt op in de dertiende eeuw. In de
veertiende eeuw werden Willem II en Floris V,
graven van Holland, geholpen door telgen van
de familie Van Brederode om de West-Friezen
11

aan het grafelijk gezag te onderwerpen.
In de Grote Kerk te Vianen bevindt zich het
bekende grafmonument van Reinoud III van
Brederode en zijn vrouw Philippote van der
Marck, vervaardigd tussen 1540 en 1556. Deze
Reinoud was de grootvader van Reinout, heer
van Veenhuizen. Laatstgenoemde Reinout is
geboren in 1567 als oudste zoon van Lancelot
van Brederode en Adriana van Blois van
Treslong. In 1555 was zij in het bezit gekomen
van de heerlijkheid Veenhuizen. Lancelot,
zoon van de bovengenoemde Reinoud III,
speelde als bevelhebber van de watergeuzen een rol in de Tachtigjarige Oorlog. Hij

maakte in 1572 het beleg van Haarlem door
de Spanjaarden mee en werd na de val van de
stad op 20 juli 1573 onthoofd. Zijn lichaam
werd vervolgens overgebracht naar de familiegrafkelder in Veenhuizen.
Reinout studeerde rechten in Leiden,
Dowaai (Douai) en Padua, werd in 1597 lid
van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en
West-Friesland, en vanaf 1602 tot zijn dood
president of voorzitter van dit college. In
1603 werd hij opgenomen in de Ridderschap
van Holland en West-Friesland en kon hij
als zodanig deelnemen aan de vergaderingen van de Staten van Holland en WestFriesland in Den Haag. Omdat hij Johan van
Oldenbarnevelt had gesteund werd hij in
1619 uit de Ridderschap verwijderd. Een jaar
voor zijn dood, in 1632, werd hij weer tot de
Ridderschap toegelaten.
In de jaren 1615-1616 maakte hij een
reis naar Rusland om te bemiddelen tussen
Zweden en Rusland. De vredesonderhandelingen mislukten, maar een wapenstilstand
werd wel bereikt. Op de terugtocht naar
huis werd hij door Gustaaf II Adolf, koning
van Zweden, ontvangen. Bij die gelegenheid
kreeg hij een gouden ketting met daaraan
een medaillon met het portret van de koning.
Ook werd hij tot vrijheer van Wesenberg, een
stadje in Estland, benoemd en voegde de koning enkele elementen toe aan het familiewapen van Reinout.
Vanwege zijn werk woonde Reinout in
Den Haag. Hij is vier keer getrouwd geweest.
Zijn eerste drie echtgenotes waren allen jong
gestorven, de vierde heeft hem overleefd. Zijn
eerste vrouw, Geertruyd, de oudste dochter
van Johan van Oldenbarnevelt, schonk hem
twee dochters, die betrekkelijk jong zijn gestorven: Adriana (1599-ca.1627) en Deliana
(1601-ca.1629). Uit het huwelijk met zijn
vierde vrouw, Petronella van Hinojosa, werden twee dochters geboren: in 1631 Isabella
Adriana en een jaar later Anna Catharina.

HET GRAFMONUMENT VAN
REINOUT VAN BREDERODE
Over het grafmonument van Reinout van
Brederode is betrekkelijk weinig geschreven.
We noemen de publicaties van Elisabeth
Neurdenburg, Carla Rogge en Frits Scholten1.
Het monument bestaat uit een vrijstaande
tombe die geplaatst is boven een sokkel (1).
De wanden van de sokkel zijn van gele baksteen, aan de buitenkant bestreken met portlandcement, zodat het lijkt alsof de sokkel

maar die zijn waarschijnlijk met de staatsomwenteling van 1795 als teken van feodaliteit
verwijderd. Langs de zijkanten van de tombe
waren oorspronkelijk acht albasten schildjes aangebracht met het wapen van Reinout.
Deze waren kennelijk zo ‘onleesbaar’ geworden dat ze op een later tijdstip zijn vervangen
door gipsen exemplaren. Tijdens de restauratie van het grafmonument in 1991-1996
werden nieuwe schildjes gemaakt van wit
Carrara-marmer (4). Vier bevatten het wapen van Reinout, vier laten de wapens zien
van Veenhuizen, Oosthuizen, Spanbroek en
Kwadijk.
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2
uit grijze natuursteen is opgetrokken. Ook
de tombe heeft binnenwanden van gele baksteen, die zijn bekleed met platen Belgisch
zwart marmer, dat afkomstig is uit de streek
rond Mazy bij Namen. Boven de tombe bevindt zich de beeltenis van Reinout als ligbeeld of gisant.
Het monument dateert uit 1633, zoals
aangegeven in het opschrift dat bij de tombe hoort. Het beeld is niet gesigneerd, maar
er zijn allerlei redenen om aan te nemen
dat het tot stand is gekomen in het atelier van Hendrick de Keyser (1565-1621) in
Amsterdam. Na zijn dood in 1621 was de leiding van het atelier in handen van zijn zoon
Pieter (1595-1676) komen te liggen. Het vermoeden bestaat dat Pieter het monument
ontworpen heeft. Bij de uitvoering moeten
ook anderen betrokken zijn geweest: medewerkers van het atelier of externe krachten.2
Het ligbeeld is uitgevoerd in roodgeaderd wit albast, afkomstig uit de streek rond
Nottingham (Nottinghamshire) in Engeland.
In de oorspronkelijke opstelling lag het hoofd
van de gisant aan de westkant, zodat de overledene volgens de middeleeuwse traditie naar
het oosten ‘keek’. Bij de opstanding op de
Laatste Dag zou de dode dan oog in oog staan
met de oordelende Christus, die zou komen
uit het oosten. In de nieuwe kerk van 1862
werd de tombe andersom geplaatst en keek de
gisant naar het westen. Hierdoor kreeg de beschouwer een beter zicht op het monument.
De symbolische betekenis van de oorspronkelijke positie ging hiermee wel verloren.

Reinout is gekleed in een tabbaard of tabbert: een lange mantel. Onder de over de
borst openvallende tabbaard draagt hij een
wambuis, die met een rij knopen gesloten
is. Om zijn hals heeft hij een molensteenkraag, zoals omstreeks 1620 bij de adel en
gegoede burgerij gebruikelijk was. Toen het
monument, in 1633, tot stand kwam, werd
deze kraag met oudere heren geassocieerd.
Over de rechterschouder hangt de ketting
met medaillon die hij in 1616 van de koning
van Zweden had gekregen (2). Naar de mode
van de eerste helft van de zeventiende eeuw
heeft de gisant kort haar, een snor waarvan
de punten omhoog krullen en een kleine,
puntige baard. Beide armen liggen langs het
lichaam gestrekt. De rechterhand rust op een
gesloten boek, de linkerhand houdt een baret vast. Het hoofd wordt ondersteund door
een fraai kussen, waaronder nog een tweede
kussen ligt (3).
In de huidige opstelling bevinden zich vijf
eikenhouten wapenborden tegen de wanden.
Zij bevatten het familiewapen van Reinout
en de wapens van de dorpen waarvan hij
de heerlijkheid bezat: Kwadijk, Veenhuizen,
Spanbroek en Oosthuizen. De borden zijn
ergens in de negentiende eeuw vervaardigd.
Er moeten eerder wapenborden zijn geweest,

1

Neurdenburg [1948], 138; Rogge [1990]; Scholten [2003], 110-111; Rogge [2011].

2

Rogge [2011], 99-100, 119. Volgens Neurdenburg is de tombe van Reinout ontworpen door Pieter de Keyser en door een ander uitgevoerd: Neurdenburg, 1948, 138.
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Het Latijnse opschrift aan de voorzijde
van de tombe (5) is nog niet aan de orde gekomen. Het luidt in vertaling:3
‘Ter herinnering aan de zeer edele, edelmoedige, beroemde, wijze en beleidvolle heer,
heer Reinout van Brederode, vrije baron van
Wesenberg, heer van Veenhuizen, Spanbroek,
Oosthuizen, Etersheim, Kwadijk, Hobrede, enzovoort, ridder en president in de Hoge Raad
van Holland, Zeeland en West-Friesland, zeven
januari 1633 overleden in de leeftijd van 67
jaar en in deze tombe rustend, hebben zijn weduwe, Vrouwe Petronella d’Hinoiossa en zijn
diepbedroefde kinderen dit gedenkteken laten
bouwen als bewijs van genegenheid en dankbaarheid. In het jaar van de Verlossing 1633.’
Alle titels en ambten van Reinout worden opgesomd. Ook het feit dat hij tot de
Ridderschap behoorde. We zagen al dat hem
dat in 1619 was ontnomen, maar een jaar
voor zijn dood weer was toegekend. Zijn vierde vrouw wordt genoemd als stichter van het
monument. Met de ‘diepbedroefde kinderen’
zijn de dochtertjes uit zijn vierde huwelijk,
Isabella Adriana en Anna Catharina, bedoeld.
Toen het monument tot stand kwam waren
zij respectievelijk twee en één jaar oud. De
dochters uit zijn eerste huwelijk waren intussen al overleden. Uit de inscriptie blijkt
verder dat het monument werd voltooid in
hetzelfde jaar waarin Reinout overleed. Het
is uitzonderlijk dat dit binnen een jaar gebeurde. Soms duurde het wel tien jaar voor
een dergelijk monument tot stand kwam. Nu
was het monument van Reinout betrekkelijk
eenvoudig vormgegeven: deugdpersonificaties, treurende putti en vanitasmotieven als
zandlopers en rokende vuurpotten zijn achterwege gelaten.
3
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Het eigene van de tombe van Reinout blijkt
uit een vergelijking met graftombes die voor
en kort na 1633 werden vervaardigd.
Een eerste grafmonument is dat van
Reinoud III van Brederode en zijn vrouw
Philippote van der Marck uit 1540-1556 in
de Grote Kerk te Vianen (6). Dit monument

5

Scholten is van mening dat de uitvoering van met monument in Veenhuizen te stijf is voor een beeldhouwer uit het De Keyser-atelier, hoewel het ontwerp best van
Pieter kan zijn: Scholten [2003], 110-111.

DE TOMBE VERGELEKEN
MET ANDERE GRAFTOMBES

Rogge [2011], 95.

7

6
is wel bijna een eeuw ouder maar Reinout
moet het grafmonument van zijn grootvader Reinoud III gekend hebben. Deze en zijn
vrouw zijn als pasgestorvenen weergegeven,
beiden gehuld in een lang lijkkleed, de ogen
gesloten, de handen gevouwen in de schoot.
Vervolgens komen enkele grafmonumenten aan bod die afkomstig zijn uit het atelier
van Hendrick de Keyser in Amsterdam, dat
hierboven is genoemd in verband met het
monument van Reinout van Brederode. Een
eerste voorbeeld is het praalgraf van Willem
van Oranje in de Nieuwe Kerk in Delft, dat
werd ontworpen en vervaardigd in 16141623. Na de dood van Hendrick de Keyser in
1621 voltooide zijn zoon Pieter het werk. De
prins is twee keer weergegeven. Eén keer als
gestorvene (7): de armen langs het lichaam,
de ogen gesloten. Hij draagt een slaapmuts,
pantoffels en een nachttabbaard met daaronder een halfopen wambuis. Liggend in
doodsslaap, wacht hij op de verrijzenis op
de laatste dag, zoals aangegeven in de sluitsteen van de grafkelder onder het praalgraf:
RESURRECTIONEM EXPECTAT GUILELMUS
PRIMUS PATER PATRIAE. De Prins wordt ook
weergegeven als triomferende generaal in
militair gewaad (8).
Een tweede voorbeeld is het wandgrafmonument van Lodewijk van Nassau, een neef
van Willem de Zwijger en de eerste Friese stadhouder, in de Grote Kerk te Leeuwarden. Het
werd in 1622-1625 vervaardigd door Pieter de
Keyser. Het monument is in 1795 door de patriotten verwoest, maar bewaard gebleven in
de vorm van een prent in Architectura moderna, ofte Bouwinge van onsen tyt, een boek uit
1631 met 44 gravures van werk van Hendrick
de Keyser (9). De prenten zijn voornamelijk
13

8
van de hand van Salomon de Bray (15971664). Willem Lodewijk is geharnast en in
knielende houding weergegeven, waarbij hij
één hand tegen de borst houdt en naar boven
kijkt. Naast hem bevinden zich zijn helm en
handschoenen. Harnas, helm en handschoenen verwijzen naar zijn functie van stadhouder en legeraanvoerder.
Het ligbeeld van Catharina van Arkel uit
omstreeks 1630 is in zeer gehavende staat
bewaard gebleven (10). Het is afkomstig uit
de Grote Kerk te Gorinchem en wordt thans
bewaard in het Gorkums Museum. De maker
is misschien Pieter de Keyser. Het beeld toont
Catharina met haar armen naast haar lichaam
gestrekt, haar hoofd rustend op twee kussens.
Het enige gesigneerde grafmonument van
Pieter de Keyser bevindt zich in de kathe-

11

12

9
draal van Skara in Zweden. Het is opgericht
voor de in 1632 gestorven Zweedse edelman
Eric Soop van Biurum en zijn vrouw Anna
Posse (11). Eric Soop was legeraanvoerder
tijdens de Dertigjarige Oorlog. Het praalgraf,
dat oorspronkelijk in het priesterkoor stond,
was voltooid in 1637. Pieter volgde voor de
gisants van Soop en zijn vrouw de katholieke
en lutherse traditie van de voor de borst gekruiste armen en de geopende ogen.

10
Het monument van Piet Hein in de Oude
Kerk te Delft (12) dateert uit 1638 en kan worden toegeschreven aan Pieter de Keyser. De
zeeheld ligt in zijn harnas boven de tombe,
de rechterarm gestrekt naast het lichaam, de
linkerhand rustend op zijn helm.
Hoewel niet afkomstig uit het atelier van
De Keyzer, moet ook de graftombe van Jan
van Schagen (overleden 1618) en zijn vrouw
in de Grote Kerk te Schagen worden genoemd (13). Schagen ligt immers niet ver van
Veenhuizen en deze tombe is niet heel veel
ouder dan die van Reinout van Brederode.
Het grafmonument is in 1895 door brand
De armen naast het lichaam zien we ook bij Willem

4

verloren gegaan. Boven de tombe waren de
gisants te zien van het overleden echtpaar.
Jan was weergegeven in zijn harnas en had
evenals zijn vrouw de ogen gesloten en de
handen gevouwen.
Vergelijken wij de gisants van de zojuist opgesomde monumenten, merendeels afkomstig uit het atelier van De Keyser, met die in
Veenhuizen, dan valt het volgende op. Enkele
motieven die we aantreffen in Veenhuizen
- de armen naast het lichaam en de dubbele kussens waar het hoofd op rust - komen
ook elders voor.4 De gisants van de besproken monumenten zijn op vier verschillende
manieren gekleed. Het echtpaar in Vianen is
gehuld in een doodshemd, Willem de Zwijger
in zijn nachtkleding, Jan van Schagen, Eric
Soop en Piet Hein in hun harnas. De kleding
van Reinout van Brederode springt eruit. Hij
is gekleed, zoals we zagen, in wambuis met
daaroverheen een tabbaard: dit is het gewaad
van de jurist. Het boek waar de rechterhand
van Reinout op rust en de baret in zijn andere hand versterken deze symboliek. De overledene wordt gekenschetst als jurist, zowel
in zijn beeltenis als in het opschrift van zijn
monument. Cesare Ripa, die in 1593 een veel
geraadpleegd iconografisch handboek heeft
samengesteld, getiteld Iconologia, wees al
op deze symboliek. In de vertaling van Dirck
Pietersz. Pers: ‘Het langhe kleed past totte
Raedslagh, want soo wel in d’oude als in onse
tijden, waeren de Raedsheeren, om meerder
statigheyts wille, met een tabbaert en een lang
kleed geciert’.5 Met de term raadsheren werden onder meer de leden van de Hoge Raad
5

Iconologia, of uytbeeldingen des Verstands: van

van Oranje, Wilhelmina van Arkel en Piet Hein. De

Cesare Ripa… uyt het Italiaens vertaelt door D.P.

dubbele kussens onder het hoofd vinden we ook bij

Pers, Amsterdam, 1644, 427.

Willem van Oranje en Wilhelmina van Arkel.

6

Rogge [2011], 116.

13
aangeduid. Het harnas hoort bij ridders zoals
Jan van Schagen, bij veldheren als Willem van
Oranje, Willem Lodewijk van Nassau en Eric
Soop, en admiralen als Piet Hein. Als lid van
de Ridderschap had Reinout het recht zich in
harnas te laten afbeelden, maar er is gekozen voor de juristentabbaard. In dit opzicht
is zijn beeltenis uniek. Carla Rogge wijst op
het feit dat op geen enkel bewaard gebleven
Noord-Nederlandse graftombe uit de eerste
decennia van de zeventiende eeuw een boek
voorkomt. Wel komt men op Italiaanse grafmonumenten van geleerden uit de zestiende
eeuw dit motief tegen. Men spreekt dan van
humanistengrafmonumenten. ‘Kennelijk is
hetzij door Reinout van Brederode zelf, hetzij door mensen in zijn directe omgeving,
het idee opgevat dat het graf van de man die
een groot deel van zijn leven aan het hoogste rechtscollege van de westelijke provincies had gewijd, de vorm moest krijgen van
een humanistengraftombe. Het is tot 1650
de enige bewaard gebleven humanistentombe van dit type in ons land’.6 Frits Scholten
noemt de graftombe in Veenhuizen het eerste voorbeeld van een humanistengraf in de
Republiek.7
Hoewel volgens Neurdenburg de liggende
figuur in Veenhuizen ‘te zwaar beschadigd is
om ze nader te bespreken’,8 hebben we hier
te maken met een bijzonder beeld, dat een
nadere bestudering meer dan waard bleek te
zijn. ■

SJENG DAUTZENBERG EN JAAP VAN DER VEEN

Peter van Dael heeft kunstgeschiedenis
gedoceerd aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam en aan de Pontificia Università
Gregoriana te Rome. Hij is redacteur van
het SOHK magazine.

7

‘He is thus portrayed as a scholar, making his
resting-place the earliest example of a humanist’s
tomb in the Republic’. Scholten [2003], 110.

8
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De opgraving rond de kerk

Neurdenburg [1948], 138.

Bovenaanzicht site Veenhuizen tijdens de opgraving [luchtfoto Hollandia archeologen]
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DE KERK VAN 1965

D

e huidige kerk in Veenhuizen
dateert van 1965. Haar voorganger, gebouwd in 1862,
verkeerde na een eeuw
schijnbaar alweer in een zodanig deplorabele staat dat hij moest worden
afgebroken. De huidige kerk is qua omvang
bijna met de helft gereduceerd ten opzichte
van haar voorganger. Het feit dat de aannemer die de kerk sloopte en de nieuwe kerk
bouwde lid was van het kerkbestuur zal de
objectiviteit ten aanzien van de onderhoudsstaat niet hebben vergroot. Bij de bouw
van de laatste kerk werd het bovengrondse
praalgraf definitief gescheiden van de ondergrondse grafkelder. Nu doet zich de bijzondere situatie voor dat het bovengrondse deel
rijksmonument is en de grafkelder buiten de
kerk mét de botten van Reinout en zijn familie geen enkele bescherming kent.
Rechts naast de kerk is de klokkenstoel
zichtbaar die hier in 1983 verrees.1 Onder het
dakje van de klokkenstoel hangt een cultuurhistorisch uiterst waardevolle klok uit 1460.
Haar opschrift luidt: Int jaer ons heren MCCCC
LX Dionysius is mijn naem myn gheluyt sy gode bequaem. Deze patroonheilige Dionysius
komt volgens de opsomming van Numan2
verder in Noord-Holland niet voor.
Boomkamp meldt daarnaast nog een
tweede klok uit 1494. Volgens Boomkamp
droeg deze klok als opschrift: Francisci est nomen meum anno domini 1494,3 ‘Franciscus is
mijn naam, in het jaar des Heren 1494’. Jan
Belonje vermeldt deze klok in zijn verslag van
1931 over de kerk en de klokken niet meer.4 Of
die beide klokken tegelijkertijd in de dakruiter hebben gehangen lijkt onwaarschijnlijk.
Vermoedelijk ging dat het draagvermogen
van de dakruiter te boven. Voor beide klokken geldt dat het niet met zekerheid is vast te
stellen of ze ooit voor de kerk van Veenhuizen
zijn gemaakt. Ook valt het patrocinium van
de kerk niet af te leiden van de namen op de
klokken. In enkele gevallen kan de patroonheilige geweest zijn degene ter wiens ere een
klok werd gewijd maar in Friesland blijken
dergelijke wijdingen niet altijd de patroonheilige aan te geven…5
Daarbij komen de namen Dionysius en
Franciscus als beschermheilige6 in Nederland
slechts zelden voor.

1

Rogge [2006].

2

Numan [2005], 98, 99.

3

Boomkamp [1740], 167.

4

Bloys [1931], 94.

De klok van 1460, gewijd aan Dionysius. [foto Ab Klink]

DE KERK VAN 1862

De oostzijde van de kerk. In het koorgedeelte van de kerk was de graftombe van Reinout van Brederode
ondergebracht. Het koor was evenals het zuidelijk dakvlak, met Oegstgeester- of Beverstaartpannen gedekt;
de kerk met leien. [foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed]

Het interieur van de negentiende-eeuwse kerk, gezien naar het oosten. Op de achtergrond, in het koor, is het
grafmonument zichtbaar, afgescheiden van de kerk met een eenvoudig hek.
[foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed]
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In 1860 besloot men de middeleeuwse kerk te
slopen en een nieuwe te bouwen. Door den
provinciale opzigter van den Waterstaat te
Hoorn Tr. H. van Egmond is in 1860 een ontwerp gemaakt. Het kerkbestuur vroeg voor de
nieuwbouw van de kerk een bijdrage van het
rijk. Voorwaarde voor zo’n bijdrage was dat
een ingenieur van de Waterstaat het ontwerp
moest maken. Daarom hebben dit soort kerken de bijnaam ‘Waterstaatskerk’.
Het interieur was uiterst sober waaruit kan
worden afgeleid dat ook toen weinig budget
beschikbaar was voor een nieuwe kerk. Op de
foto is aan de zuidgevel de preekstoel uit plm.
1750 zichtbaar met daaromheen een doophek. Wellicht was deze preekstoel afkomstig
uit de oude gesloopte kerk. Opvallend aan de
kuip van de preekstoel is dat hij achtzijdig was
in plaats van, zoals meer gebruikelijk, zeszijdig.7 Eenvoudige banken staan ter weerszijden van het doophek tegen de zuidwand.
Ook tegen de noordwand waren banken geplaatst met daarvoor op een houten plankier
stoelen voor de minder bedeelden. De vloer
bestond uit natuurstenen plavuizen van plm.
60x60 cm. Opvallend is de fraaie open kapconstructie waarbij twee extra schuine trekbalken tezamen met drie hangers het skelet
van de kapconstructie vormen.8
Bij de bouw van de kerk in 1862 is tegelijkertijd de grafkelder van Reinout van
Brederode afgebroken. Deze werd vervangen
door een nieuwe kelder die ongeveer de helft
kleiner was. In deze grafkelder was slechts
plaats voor hooguit één grafkist. Omdat bij
de opgraving in 1965 botten van een tiental
personen werden aangetroffen lijkt het waarschijnlijk dat men in de nieuwe grafkelder in
1862 geen grafkisten meer gebruikte maar de
botten los in de kelder heeft gelegd. Bijzonder
aan het ontwerp van Van Egmond is dat de
graftombe een heel eind het schip in staat.
Dit komt doordat het ontwerp van de kerk
van 1860 uitging van een veel korter koor dan
het oudere koor. Het grafmonument is bij de
bouw van de kerk in 1862 opgeschoven naar
het oosten en stijf tegen de oostgevel van het

Tekening (l) bovenaanzicht grafkelder. Reconstructie (r) doorsnede oorspronkelijke grafkelder n.a.v. aangetroffen
resten in de grond. [tekeningen Jaap van der Veen]

koor geplaatst. Vervolgens is voor het monument een laag hek geplaatst die het koor afscheidde van het schip.
Bij de sloop van de kerk van 1965 is er een
steekproef gedaan door de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek uit
Amersfoort naar de mogelijke overblijfselen
van een middeleeuwse kerk op de plaats van
het kerkhof. Er werd alleen vastgesteld: dat de
fundering van het in 1966 gesloopte kerkje nog
geheel aanwezig was. Sporen van een vroegere
kerk ontbraken ten enenmale…. De uit 1862
daterende grondvesten eindigden in een verbrede uitmetseling, welke op ca. 1 m. beneden
het kerkhofoppervlak rustte op vast veen.9

HET KOOR VAN DE NEGENTIENDEEEUWSE KERK
Nadat bij het archeologisch onderzoek de
grafkelder van Reinout van Brederode was
blootgelegd, bleek deze aan de oostzijde
koud gemetseld te zijn tegen een muur die
zich ten noorden en ten zuiden uitstrekte.
Deze muur is in noordelijke richting blootgelegd, waarbij spoedig duidelijk werd dat we
hier te doen hadden met de driezijdige sluiting van het koor van de negentiende-eeuwse
kerk. De muur van het koor volgend in westelijke richting stootten de archeologen op de
oostgevel van het schip.
Op de linkertekening is de vloer van de

grafkelder weergegeven. Hieruit is af te leiden dat de grafkelder in 1862 ongeveer 110
cm naar het oosten is opgeschoven. De afmeting van de grafkelder is buitenwerks 126x246
cm. De bakstenen geven het deel aan dat verschoven is en nadien opgevuld is met bakstenen op zijn plat. Het overige deel van de
vloer bestond uit een vlijlaag op veengrond.
De rechtertekening geeft de doorsnede weer
van de grafkelder. Te zien zijn de verticale
wanden uit 1862 (gearceerd) met een gewelf
sluiting en de originele halfronde grafkelder
uit 1633 (gestippeld). De kans bestaat dat de
grafkelder, als oud familiegraf, van nog oudere datum is en dat Reinout in 1633 daarin is
bijgezet.
Bij de sloop in 1862 werd alleen het middendeel van het gewelf gehandhaafd en
aangevuld. De wanden van de grafkelder bestonden uit kleine gele Friese klinkertjes (afmeting 19x8x3,5 cm).
De fundering van het negentiende-eeuwse koor werd verder ontgraven aan de noordzijde tot de eerste aanzetten van het schip
werden blootgelegd. De kerk van 1862 was
opgemetseld uit een rode bezande baksteen,
afmeting: 22x10,5x4,5 cm. Deze muren waren gefundeerd op hergebruikt metselwerk,
vermoedelijk van de middeleeuwse kerk. De
stenen daarvan hadden een appelbloesem
rode kleur en een afmeting van 21x12x4,5 cm.

5

Roemeling [2013], 48.

6

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_plaatsen in_Nederland_met_hun_patroonheiligen, Roemeling:
Dionysius: Adorp (Gr), Garmerwolde (?)(Gr), Uithuizen (Gr), Nijeholtpade (Fr), Nijeberkoop (Fr), Vinkega (Fr),
Rijssen (Ov) Oene (Gld), Nijswiller (Limb), Franciscus: Reijmerstok (Limb)

7

Rogge [2011], 67.

8

Zie ook: Stenvert [2013], 100-101.

9

Halbertsma [1967], 130.
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DE GRAFKELDER
In 1573 overleed Lancelot, de vader van
Reinout. Bij het beleg van Haarlem in 1572
werd hij op 20 juli 1573 door de Spanjaarden
onthoofd; één jaar vóór de reformatie. Na
de onthoofding is Lancelots lichaam overgebracht naar Veenhuizen, om daar bijgezet te worden in de familiegrafkelder. Tot
1965 bevond zich in het koor van het kerkje
van Veenhuizen een grote grafzerk waarop
Lancelots naam te lezen was.10
Vóór de reformatie zou het ongepast zijn
geweest om hem in het koor te begraven.
Het koor was het sacrale deel waar alleen de
priester kwam om de mis op te dragen. In het
koor werden alleen kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders begraven,11 hier ter plaatse
dus vermoedelijk de priester. Na de reformatie verviel de oorspronkelijke functie van
het koor, waardoor de mogelijkheid ontstond
dat ook leken in het koor begraven werden.
Dat daarbij eerst gedacht werd aan adellijke
personen zoals Reinout en zijn vader zal niemand verbazen.
Rogge beschrijft dat in het koor van de
kerk de ouders van Reinout, Lancelot en
Adriana, waren begraven.12 Dit is mogelijk
gezien het feit dat Lancelot na zijn onthoofding vermoedelijk niet onmiddellijk in het
kerkje is bijgezet. Belonje, die eind april 1965
getuige was van de sloop van de negentiende-eeuwse kerk en haar grafstenen, probeerde nog te documenteren wat mogelijk was.
Van de grafsteen van Lancelot vermeldde hij:
…15) Dubbele zerk, 89x237 cm. Op de vier
hoeken in medaillons geheel afgesleten kwartierschilden. In het midden een cirkelvormige
omlijsting en lauwerkrans, waarbinnen een
rond schild dat waarschijnlijk gedeeld of gevierendeeld is geweest; in 2. Waren drie palen
van vair en een schildhoofd nog zichtbaar
(Treslong).
Lager: een cartouche met Renaissanceaanzetten, die evenals de rest van de zerk sterk
afgeschilferd was. Hierbinnen een inscriptie
van Romeinse kapitalen: …..D…./…HEER:
LAN(celot)/(Va)N BREDRODE/……ISN (?)
TARI (?)13
Uit het feit dat in de hoeken van de grafsteen de kwartierschilden geheel afgesleten
waren zou geconcludeerd kunnen worden
dat deze steen waarschijnlijk in het schip van
de kerk lag en dat daarover in bijna 400 jaar
vele gelovigen zijn gelopen die zo de slijtage
hebben veroorzaakt.
10

Rogge [2011], 18.

11

Glaudemans [2010], 260.

12

Rogge [2011], 62.

13

J.Belonje [1968], 97.
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Rogge [2011], 73.

De 18de-eeuwse luif voor Reinouts tombe, getekend door Etienne de Kruyff (1846)
Links: a) Exterieur vanuit het oosten gezien; b) Exterieur vanuit het zuiden gezien; c) Plattegrond met graftombe
Rechts: a) Interieur met overwelfde grafkelder en doodskist vanuit het oosten gezien; b) Interieur met graftombe
vanuit het zuiden gezien; c) Plattegrond met graftombe.

De beide schedels zijn later in de foto gefotoshopt.
[foto mevr. A. Klomp, 1965]

De toestand in de grafkelder zoals die in 1965 werd
aangetroffen. [foto Jan de Vries]

Het koor van de negentiende-eeuwse kerk tijdens
de sloop in 1965. Het grafmonument is afgedekt
met strobalen. [foto Kuiper, fotocollectie Anefo ]

Lancelot zal begraven zijn na 1573. Het is
mogelijk dat zijn gebeente na de bouw van
het praalgraf in 1633 voor zijn zoon Reinout
ook in die nieuwe kelder is bijgezet, maar dat
zijn grafsteen als postuum huldeblijk in het
schip is blijven liggen. Altena heeft van acht
in de grafkelder aangetroffen individuen het
geslacht bepaald. Het bleek te gaan om vier
mannelijke en vier vrouwelijke individuen.
Van vier personen kon worden vastgesteld
dat het een gezin van vader, moeder en twee
dochters betrof. Van drie mannelijke individuen kon geen onderlinge verwantschap
worden vastgesteld. Dat een van die mannelijke individuen vader Lancelot betreft kan
mogelijk zijn, maar valt niet vast te stellen.
Belonje spreekt over een dubbele zerk. De
afmeting, 89x237 cm, duidt daar niet op. Het
lijkt er meer op dat er alleen een zerk was
voor Lancelot van plm. 89x197 cm en nog een
zerkje daarvoor van 89x40 cm dat de toegang
tot de ondergrondse grafkelder van Lancelot
afdekte. Een soortgelijke situatie treffen we
aan in de kerk van Roden (Dr).
Een vergelijkbare grafkelder bevindt zich
in de Hervormde kerk van Oldehove (Gr) In
die grafkelder staat een zandstenen tombe
welke toebehoorde aan gravin Margaretha
von Cobentzel. De kelder dateert van vlak na
1730, het jaar waarin de gravin overleed.
Toen Reinout van Brederode in 1633 stierf
liet zijn vrouw in de kerk van Veenhuizen een
grafkelder en een praalgraf bouwen. (Zie voor
het praalgraf de bijdrage van Peter van Dael)
De afmeting van de grafkelder was zodanig
dat het haar bedoeling zal zijn geweest dat
ook zijzelf en hun nageslacht naderhand in

deze grafkelder bijgezet zouden worden.
In 1845 werden de kerkvoogden der
Hervormde gemeente te Veenhuizen eigendom van het grafmonument. In het jaar
daarop, in 1846, wordt door Etienne de Kruyff
een opmetingstekening van de graftombe
gemaakt. Daarin is te zien dat de graftombe
centraal in het koor stond. De aanleiding om
deze tekeningen te maken was gelegen in het
feit dat men de luif wenste te slopen en te vervangen door een zeskante nieuwe grafkapel.14
Deze zeskante grafkapel is nooit gerealiseerd.
Bij de opgraving van 2016 is van deze nieuwe
grafkelder niets aangetroffen. De luif zou er
slechts 15 jaar hebben gestaan (1846-1863).
Deze was echter van een zodanig lichte constructie dat er zelfs geen archeologisch sporen van resten. De afmeting van de luif was
buitenwerks 5,3 m x 5,3 m De buitenwerkse
breedtemaat van het negentiende-eeuwse
koor was 5,11 m. De luif was dus iets groter.
De Kruyff tekende de achttiende-eeuwse luif

aansluitend op de middeleeuwse oostwand
van het schip. Zijn opmetingstekening komt
overeen met de aangetroffen sporen.
Vanaf 1789 tot 1862 lag het grafmonument
van Reinout in de luif. Gerrit Lamberts tekende het interieur van de luif in 1839. Hij doet
het voorkomen dat de luif uit hout is opgetrokken. De tekening van Hendrik Tavenier
uit 1794 en de tekening van Lamberts uit
1839 duiden op zo’n houten luif. Bij Tavenier
is de oostzijde van de luif getekend met planken; Lamberts tekent de binnenkant van de
luif, gezien naar het noorden, eveneens met
planken. Mogelijk waren de noordgevel en
de zuidgevel van de luif aan de buitenzijde
van steen en aan de binnenzijde met planken
afgewerkt en de oostgevel van hout. Op tekeningen van de noordzijde zijn ankers waar te
nemen. Die komen bij houten wanden niet
voor op het beschot. De ankers zitten daaronder, in de constructie, om die bij elkaar
te houden. Bij de opgraving is noch van een

houten, noch van een stenen luif iets teruggevonden, wat eerder lijkt te duiden op een
houten dan op een stenen exemplaar.
Blijkens de tekening van Lamberts lag
Reinout in 1839 met zijn gezicht naar het
oosten. De luif - en in vroeger tijd het koor was met een houten koorhek afgesloten van
het schip. Dit koorhek was aan de onderzijde
dicht en werd bekroond met gedraaide balustertjes. De deur had een eenvoudig klinkstel met daaronder een slot. Aan de schipzijde waren twee zitbanken aangebracht tegen
het koorhek. Het grafmonument zal normaal
gesproken afgesloten zijn geweest. De vloer

lijkt in 1839 in een staat van verval. Het lijkt
er bovendien op dat het monument geheel in
het koor was gesitueerd en niet uitstak in het
schip.
Bij de bouw van de kerk in 1965 is het
praalgraf van de grafkelder gescheiden. Het
praalgraf kreeg een prominente plaats in het
voorportaal van de nieuwe kerk. Het dek van
de grafkelder werd kapot geslagen. De botten
zijn door Ab Klomp uit de grafkelder gehaald
omdat ze er onbeheerd bijlagen en zijn later
weer terug geplaatst. Een sloper die bij die
gebeurtenis aanwezig was, vertelde dat alle
botten die ze in de kerk vonden in de grafkel-

De grafkelder onder de kerk van Oldehove (Gr).
[foto Jaap van der Veen]

Het interieur van de luif, getekend door Gerrit
Lamberts in 1839. [afbeelding Regionaal Archief
Alkmaar]

Reconstructie van het gewelf van de grafkelder. De meestermetselaar Hans Dekker is bezig met het opmetselen
op een vooraf gevormd formeel (schenkelconstructie). [foto Ab Klomp]
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KAPEL

De noordzijde van de fundering van het middeleeuwse
koor met daarop aangegeven de wijze waarop naderhand
een nieuwe koorsluiting tegen het bestaande koor werd
‘aangeplakt’. [foto Jaap van der Veen]
EN
KLOKTOR

der waren gesmeten! Nadat het gewelf was
verwijderd verdween de grafkelder gevuld
met modder en puin onder het maaiveld.
Bij de opgraving is vastgesteld dat het
koor van 1860 is gebouwd op de fundering
van hergebruikt materiaal. Vermoedelijk dus
van de afbraakresten van de middeleeuwse
kerk. De zacht gebakken oude baksteen leent
zich uitstekend voor de bouw van funderingen omdat deze goed bestand is tegen vocht.
Tenslotte is bij de opgraving in 2016 de kelder
hersteld waarna het getoogde dek werd gereconstrueerd. Na afloop van alle onderzoeken
zijn alle botten in twee kistjes in de grafkelder
teruggeplaatst.

0

Huidige bebouwing kerk en klokkenstoel

Hendrick de Winter, 1744. Op deze tekening is de noordgevel van de oorspronkelijke kerk en het latere koor
zichtbaar. Het schip heeft nog zijn hoog gesitueerde smalle lancetvormige ramen; wellicht de oudste vorm van het
schip. In het midden van het vijf traveeën lange schip is de noordingang zichtbaar. De traveeën worden gescheiden
door hoog doorlopende steunberen. Het dak is vermoedelijk gedekt met Duitse leien. Restanten daarvan zijn bij
de opgraving teruggevonden. De nok van het schip is iets hoger dan de nok van het koor. De schaduw op het dak
van het koor geeft aan dat we hier te doen hebben met een ingesnoerd koor; d.w.z. een koor dat smaller is dan het
schip. De kerk heeft waarschijnlijk nooit een toren gehad. Wellicht door de zachte veen ondergrond? De dakruiter
toont twee galmgaten met daaronder een uurwerk. Het koor bezit reeds zijn driezijdige sluiting.
[afb. Regionaal Archief Alkmaar. Deze tekening in Alkmaar is een kopie uit 1892 door C.W.Bruinvis van de originele
tekening van De Winter die zich in het Noord-Hollands Archief in Haarlem bevindt)

DE MIDDELEEUWSE KERK
Buiten de restanten van het negentiende-eeuwse koor werden de resten aangetroffen van een middeleeuws koor dat veel groter
bleek dan het koor van 1862. Op de tekening
is dat het bruine muurwerk. Dit metselwerk
had duidelijk veel grotere afmetingen, (gemiddelde lengte baksteen 26 cm.) wat duidde op een veel hogere ouderdom. Ook bleek
de steen veel zachter dan de hardgebakken
stenen uit 1862. De tussenliggende mortel
bestond uit een zachte kalkmortel.15 In eerste
instantie werd een deel van dit middeleeuwse koor aangetroffen dat, evenals de kerk
van 1862, een driezijdig gesloten koor bleek
te hebben. Bij het verder blootleggen van
dit koor troffen de archeologen een vreemde aanzet aan. Omdat het muurwerk verder
naar het zuiden van zeer slechte kwaliteit was
en omdat onder het koor geen paalfundering
werd aangetroffen, moest worden aangenomen dat het oorspronkelijke koor direct op
het veen was gebouwd, absoluut onvoldoende draagkracht bezat en zich tevens dicht
tegen de oude slootkant bevond. Daardoor
was het vermoedelijk al spoedig gaan zakken,
als gevolg waarvan het koor moest worden
vernieuwd, misschien wel herhaaldelijk. Bij
het verder blootleggen van de fundamenten
werd een oude restauratie zichtbaar aan het
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DATERING METSELWERK
De datering van de bakstenen funderingen heeft op twee manieren plaatsgevonden:
A. op bouwhistorische wijze
De datering van de aangetroffen baksteen kan ongeveer worden bepaald door de afmeting
ervan te vergelijken met de baksteenformaten die zijn gevonden in in gebouwen, waarvan de
ouderdom bekend is uit historische bronnen en/of archeologische gegevens. Bij dit onderzoek
hebben we gebruik gemaakt van de tabellen van E.H.P. Cordfunke (2015) en G.P. Alders. Behalve
naar de formaten van andere bakstenen wordt uiteraard ook gekeken naar de afmeting en vorm
van de fundering, de gebruikte metselspecie, het metselverband en eventuele andere sporen.
B. op archeologische wijze
Objecten die onder de fundering zijn gevonden geven een goede aanwijzingvoor de maximale
ouderdom (datum post quem) van het muurwerk. De productieperioden van types aardewerk
zijn bekend en organische resten kunnen bijvoorbeeld met radiokoolstofdateringen (C-14) worden gedateerd. Dit leidt tot de post quem datering:
Muurwerk kloostermoppen 26 cm				
1200-1325
Onder muurwerk:
Kogelpot aardewerk*					1150-1300
Grijs aardewerk**					1300-1450
C-14 radiokoolstofdatering bot
68,2 % zeker		
1189-1260
C-14 radiokoolstofdatering bot
95 % zeker		
1150-1275
Oudste bouwfase fundering kerk				
* Twee wandfragmenten hardgebakken dunwandige kogelpot
** Eén randfragment grijs aardewerk (type g-pot-4)
20

1300-1325

Opgegraven middeleeuwse fundering en “oude” tombe

Opgegraven kerkfundering van de kerk uit 1862 en de “nieuwe”tombe

Reconstructie middeleeuwse fundering en “oude” tombe

Reconstructie ligging van de fundering van de kerk uit 1862

aan het dorpsbestuur en de kerkmeesters
van Veenhuizen een subsidie van 1.000 gulden toegekend voor het herstel van de arme
en bouwvallige toestand van het kerkgebouw.
Veenhuizen had om een bedrag van 2.920
gulden gevraagd. Dit geld wilde men gebruiken voor het herstel van de kerk en voor de
betaling van achterstallig traktement van de
predikant.22 Waarschijnlijk heeft de totale
hoogte van de restauratiekosten het budget
van het kerkbestuur verre overschreden want
tot een restauratie is het vermoedelijk niet
gekomen.
Het koor werd gesloopt tussen 1785 en
1789. Dit blijkt uit twee tekeningen van
Hendrik Tavenier. Op de tekening van 1785
is het koor nog zichtbaar; op de tekening van
1789 is het verdwenen. Daarvoor in de plaats
kwam een eenvoudige stenen of houten luif.
De reden voor de sloop is onbekend, maar
waarschijnlijk was dit de bouwvallige toestand zoals vermeld in 1762. ■

Afbeelding van de totale opgraving. In bruin de middeleeuwse koormuur. In blauw de middeleeuwse kerk met de
luif die in 1862 werd afgebroken. In rood de huidige kerk van 1965 met links in rood de klokkenstoel.
[afbeelding Hollandia archeologen]

oostelijke uiteinde van het koor in de vorm
van een bouwnaad en een kleiner formaat
baksteen in het gerestaureerde deel. Mogelijk
heeft het oorspronkelijke koor een ronde of
een rechte afsluiting gehad.16 Dat is qua datering, plm. 1275-1325, wel aannemelijk. Aan
de hand van het aangetroffen baksteenformaat (26x12,5x7cm = 2275 cm) kunnen we de
middeleeuwse kerk dateren aan de hand van
de meest recente kennis van baksteenformaten en ouderdom tussen 1200 en 1325.17
Omstreeks 800 werd begonnen met het
ontginnen van dit deel van West-Friesland.
De ondergrond van dit gebied werd gevormd
door een blauwe kleilaag die was afgezet in
de periode 6000 tot 2750 voor Chr. Daarop
ontstond in de loop der eeuwen in en rond
Veenhuizen een dikke laag Hollandveen.
Veenhuizen lijkt als een van de laatste nederzettingen te zijn ontgonnen.18 Pas in 1200 was
geheel West-Friesland ontgonnen. Of er toen
in Veenhuizen spoedig een kerk is gebouwd is
niet met zekerheid te zeggen. Onder de aangetroffen koormuur (noord-oosthoek) uit het
eerste kwart van de veertiende eeuw werden
botten gevonden die wijzen op een begraafplaats waar een kerk aan verbonden zal zijn
geweest. Restanten van deze kerk zijn niet
aangetroffen.
Deze botten zijn met behulp van de C-14
methode gedateerd in de periode 1150-1275. 19
Sinds 1132-1133 ondernamen de Graven
van Holland pogingen om West-Friesland bij
hun graafschap te voegen wat leidde tot diverse veldslagen. Het bekendste treffen was

de slag bij Vronen op 27 maart 1297. Daarbij
werden volgens de geschiedschrijver Melis
Stoke meer dan 3000 mensen verslagen;
waarschijnlijk enigszins overdreven daar
West-Friesland in die tijd niet meer dan 3000
inwoners telde. Bij de opgraving van die slag
werden doorkliefde schedels gevonden. Ook
in Veenhuizen werd zo’n schedel met een
zwaardhouw aangetroffen.20 Hier zou dus
ook een slag kunnen zijn geweest.
De lengte van de middeleeuwse kerk is niet
met zekerheid vast te stellen. Bij de opgraving
in mei 2016 is alleen de koorzijde opgegraven. Gijsbert Boomkamp vermeldde in een
beschrijving uit 1740 een lengte van 28 treden
en een breedte van 12 treden.21 De breedte
van het veertiende-eeuwse koor was binnenwerks 6,40 m. Met een muurbreedte van plm.
70 cm. betekent dit dat de buitenwerkse maat
plm. 7,80 m. zou bedragen. Een trede is een
oude lengtemaat van ca. 100 cm. Een breedte van 12 meter lijkt dus onwaarschijnlijk. Dit
geldt dan eveneens voor de lengtemaat.
Naderhand is aan de westzijde van de
huidige kerk een boring uitgevoerd door de
archeologen Sjeng Dautzenberg en Pieter
Floore om de westgevel van de kerk te traceren. Helaas is daarbij geen noemenswaardig
metselwerk aangetroffen. Bij de uitbreiding
van het kerkje van 1965 is metselwerk aangetroffen van de kerk van 1862. Vermoedelijk
zal dat de westgevel van de kerk van 1862 zijn
geweest. De westgevel van de middeleeuwse
kerk blijft voorlopig verborgen.
In 1762 werd door de Staten van Holland
21

Sjeng Dautzenberg werkt als beroepsarcheoloog bij Hollandia archeologen.
Hij heeft veel archeologisch onderzoek
verricht in Nederland en met name in
Noord-Holland. Had de archeologische leiding bij de opgraving in Veenhuizen in 2016.
Jaap van der Veen is bestuurslid van de
stichting Oude Hollandse kerken en vanuit
die hoedanigheid betrokken bij het magazine. Hij werkt als ZZP-er en adviseert gemeenten op het gebied van Cultuurhistorie.
Hij houdt zich bezig met de herbestemming
van leegkomende kerken. Daarnaast heeft
hij veel kennis over molens vergaard door
het secretariaat van de Noord-Hollandse
Molenfederatie gedurende 19 jaar.
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Ter vergelijk: Alders: Dordrecht Grote Kerk, toren,
2067 cm3 (Ter Kuile, 1937, 97)
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1154-1277 cal AD (94,4 % OxCal v4.2.3 Bronk
Ramsey (2013) Poznan University Radiocarbon
Laboratory
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Duidelijkheid met DNA!?

Een zeventiende-eeuwse grafkelder

OVER HET ACHTERHALEN VAN DE IDENTITEIT VAN DE MENSELIJKE RESTEN DIE
ZIJN AANGETROFFEN IN DE GRAFKELDER VAN REINOUT VAN BREDERODE

MET OF ZONDER DE STOFFELIJKE RESTEN VAN DE FAMILIE VAN BREDERODE?

TEKST EN FOTO’S EVELINE ALTENA

E

Groene vlek op voorhoofd door koperoxide op schedel.
[foto Constance van der Linde]

[foto Hollandia archeologen]

In verband met de bouw en sloopwerkzaamheden in 1965 zijn de
skeletresten uit voorzorg verwijderd uit de grafkelder en vervolgens
op soort weer teruggelegd. Daarna is de kelder volgestort met puin en
zand.
In 2016 vonden de archeologen skeletresten op de bodem van de
kelder die slechts bestonden uit losse botten. Overeenkomstig de beschrijving van Belonje werd aan de oostzijde van de kelder de ingedrukte loden kist gevonden met hierop de rij schedels. Alleen waren
het geen acht maar tien (fragmentarische) schedels. Van twee schedels
was nauwelijks iets overgebleven zodat de overblijfselen van deze twee
individuen in 1965 hoogstwaarschijnlijk over het hoofd zijn gezien.
Bij de inventarisatie van de schedels zijn van tien personen het linker gedeelte van het voorhoofd gevonden waaronder dat van een kind.
Behalve tien gefragmenteerde schedels zijn er ook tien linkerdijbenen
geteld. Er was geen linkerdijbeen van het kind aanwezig. Hieruit kan
worden opgemaakt dat de botten uit de grafkelder van minimaal elf
personen afkomstig zijn.
Met een DNA-onderzoek is getracht om na te gaan of er een biologische verwantschap was tussen de vier gevonden mannelijke individuen en of Lancelot en diens zoon Reinout zich hiertussen zouden
bevinden. Een ander doel van het DNA-onderzoek was om een verwantschap in de mannelijke lijn tussen Willem van Brederode, in 1285
begraven in de Brederodekapel te Velsen, en één van de vier mannen
uit de grafkelder te Veenhuizen vast te stellen. Hierover is meer te lezen in de bijdrage van Eveline Altena.
Over de skeletresten zijn door een fysisch antropologisch onderzoek en een DNA-analyse de volgende bijzonderheden te noemen.
Bij het kind gaat het om een jongen die op negenjarige leeftijd
is overleden. Dit feit is niet te koppelen aan de historische bronnen
over de gestorven kinderen van Reinout van Brederode. Zijn enige
bekende zoon was Adam uit het tweede huwelijk met Maria van der
Duyn. Adam was geboren omstreeks 1604 en overleden in 1608 en is
dus hooguit vier jaar geworden. Was de negenjarige uit Veenhuizen
dan een onbekend (bastaard)kind van Reinout geweest? Of behoorde hij helemaal niet tot de familie van Brederode en was hij iemand

CONSTANCE VAN DER LINDE

I

n 2016 leverde een opgraving van een zeventiende-eeuwse grafkelder aan de Kerkweg 26 in het Noord-Hollandse Veenhuizen
meer raadsels dan antwoorden op. De grafkelder lag oorspronkelijk onder een praalgraf van Reinout van Brederode (1565/661633), heer van Veenhuizen, in het koor van de middeleeuwse
kerk. De grote vraag was aan wie de aangetroffen menselijke botresten uit de grafkelder konden worden toegeschreven. Lagen, behalve
Reinout, ook zijn moeder Adriana Blois van Treslong (1538-1578) en
vader Lancelot (1532-1573) er begraven, zoals een inscriptie vermeldt?
De opgraving in 2016 bood een unieke kans om dit te onderzoeken.
Het is niet de eerste keer dat deze grafkelder is geopend. In 1965,
tijdens de bouw van de huidige kerk, is dit ook gebeurd. De Alkmaarse
historicus Jan Belonje (1899-1996) heeft toen het volgende gevonden
en beschreven: een samengedrukte loden doodskist met hierop acht
menselijke schedels. Hij constateerde dat het ging om zeven volwassenen, een kind en een bot van een hond. Dit bot bleek later van een
middenvoetsbeen van een schaap of geit te zijn. De loden kist is vermoedelijk gebruikt voor het transport van het lichaam van Reinout
van Brederode van Den Haag naar Veenhuizen.

Schedels aangetroffen op de loden plaat in de negentiende-eeuwse grafkelder.
[foto Constance van der Linde]
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r bestaat geen twijfel over dat Reinout
van Brederode (1565/66-1633) in zijn
oorspronkelijke grafkelder in het middeleeuwse kerkje in Veenhuizen begraven is.
Hoewel niet bekend was dat er naast Reinout
ooit andere personen bewust in deze kelder
zijn bijgezet, zijn tijdens de opgraving van
de grafkelder vorig jaar de skeletresten van
minimaal elf personen aangetroffen. Over de
identiteit van deze skeletresten bestaat veel
De ruwe DNA-extracten van de acht onderzochte
onduidelijkheid, onder andere vanwege de
individuen.
verschillende werkzaamheden die in de loop
van de tijd aan de grafkelder hebben plaatsgevonden en omdat geen van de skeletten meer in zijn oorspronkelijke positie lag. Vanwege die
werkzaamheden moet er ook rekening mee worden gehouden dat skeletresten in de grafkelder
terecht kunnen zijn gekomen van personen die daar nooit intentioneel zijn bijgezet, of dat er
resten zijn verdwenen van personen die daar juist wel oorspronkelijk zijn bijgezet.
In de hoop de identiteit van de individuen van wie de resten zijn aangetroffen, heeft men
een fysisch antropologisch en een DNA-onderzoek uitgevoerd. In dit artikel zullen de resultaten van het DNA-onderzoek worden besproken. Voor het DNA-onderzoek zijn acht schedels
geselecteerd, waarbij het DNA uit een gebitselement of het rotsbeen is genomen, waarmee
onderzocht kon worden wat het geslacht is, of er sprake kan zijn geweest van biologische verwantschappen en van verwantschap in de mannelijke lijn met de in 1285 overleden en te Velsen
begraven Willem van Brederode. Reinout van Brederode zou namelijk in mannelijke lijn rechtstreeks afstammen van deze Willem van Brederode.

van de lokale bevolking? Door mogelijk eerdere grafruimingen is het voorstelbaar dat
botten van de Van Brederodes vermengd zijn
met botten van de plaatselijke bevolking. Jan
Belonje heeft vijftien grafinscripties uit de
Veenhuizense kerk kunnen ontcijferen. Een
paar daarvan tonen aan dat het om lokale
lieden gaat zoals de in 1638 overleden burgemeester Jan Claesz. de Wael.
Behalve die van de negenjarige jongen zijn
nog drie van de tien schedels met zekerheid
aan mannelijke individuen toe te schrijven.
Een met een sterfteleeftijd tussen de 22 en 34
jaar en twee met een zeer globale schatting
van overlijden tussen de 40 en 80 jaar.
Verder is op een linkerwandbeen van een
schedel, waarvan zowel het geslacht als de
sterfteleeftijd niet bekend is, wel een trauma
gediagnosticeerd. Het is vóór het overlijden
ontstaan en veroorzaakt door een scherp
voorwerp. Er is geen sprake van onthoofding,
wat nog naar Lancelot had kunnen verwijzen. Van hem is bekend dat hij op 20 juli 1573
is onthoofd door de Spanjaarden na overgave
van de stad Haarlem.
De gevonden onderzoeksresultaten zijn
helaas ontoereikend voor een zekere toeschrijving aan Reinout of zijn vader en moeder: Lancelot en Adriana. ■

Uit de DNA-resultaten bleek dat van de acht onderzochte individuen er vier vrouwelijk waren en vier mannelijk. Het bleek ook dat zich onder deze acht een biologisch gezin bevond, bestaande uit een vader, moeder en
twee volwassen dochters. Overige ouder-kind relaties,
verwantschappen in de vrouwelijke lijn en verwantschappen in de mannelijke lijn konden uitgesloten worden.
Mogelijk zijn er wel andere vormen van (biologische) verwantschap tussen de onderzochte individuen geweest,
maar deze konden niet gereconstrueerd worden op basis
van de DNA-resultaten.
Eén van de onderzochte kiezen.
Ten slotte kon een verwantschap in de mannelijke
lijn tussen Willem van Brederode en de vier onderzochte
mannelijke individuen ook uitgesloten worden. Dit kan betekenen dat geen van de vier onderzochte mannen Reinout betreft, maar ook dat er sprake kan zijn geweest van een onderbreking
van de mannelijke verwantschap.

Constance van der Linde werkt sinds 1999
als archeoloog. In 2008 richtte zij fysisch
antropologisch onderzoeksbureau Tot op
het Bot op. In samenwerking met archeologische bedrijven graaft ze menselijk bot
op en analyseert het skeletmateriaal.

Op basis van de beschikbare gegevens is het op dit moment helaas nog niet mogelijk om met
zekerheid de identiteit van de acht onderzochte individuen te achterhalen. Theoretisch gezien is
het mogelijk dat de vader, moeder en twee dochters in werkelijkheid Reinout, Petronella en twee
dochters van hen beiden, Anna Catherina en Isabella Adriana, zijn. De leeftijd van de vader komt
overeen met de sterfteleeftijd van Reinout, maar van de moeder kon de sterfteleeftijd niet worden vastgesteld. Andere scenario’s kunnen desondanks niet met zekerheid worden uitgesloten.
Eventueel aanvullend onderzoek naar de verwanten van Reinout, hun leeftijd bij overlijden
en de locatie van hun graven zou in de toekomst mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven
over de identiteit van de aangetroffen skeletresten.
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Isotopenonderzoek
en de Brederodes
NATUURWETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSTECHNIEKEN IN DE ARCHEOLOGIE

tal neutronen noemen we twee isotopen van
hetzelfde element. Het aantal protonen bepaalt de chemische eigenschappen en maakt
deze isotopen chemisch identiek. Omdat het
aantal protonen en neutronen samen het
gewicht van een atoom vormen, zijn de verschillende isotopen van een element te onderscheiden door hun gewicht (atoommassa). Het gewicht van een atoomkern wordt
aangegeven met het massagetal, bijvoorbeeld 87Sr (Strontium).

STRONTIUM- EN ZUURSTOFISOTOPEN

Het bemonsteren van een menselijke kies voor isotopenonderzoek gebeurt met een diamantboortje. Er is slechts 1
tot 3 mg aan (schoon) glazuurpoeder nodig voor een succesvolle analyse. [foto Lisette Kootker]
LISETTE KOOTKER

D

e botten in de grafkelder van Reinout
van Brederode in Veenhuizen waren tot voor 2016 niet met natuurwetenschappelijke technieken onderzocht.
Inmiddels heeft DNA-onderzoek meer inzicht gebracht: de botten in de grafkelder zijn
van tenminste elf personen afkomstig, waaronder minimaal vier mannen en vier vrouwen. Op dit moment maakt DNA-onderzoek
het helaas nog niet mogelijk de identiteit van
deze acht individuen te achterhalen.
Vorig jaar is ook isotopenonderzoek toegepast op de menselijke resten van de grafkelder om iets te kunnen zeggen over de
herkomst ervan. Daarbij is geprobeerd te
achterhalen of de skeletten toebehoren aan
mensen die al dan niet geboren en of getogen
zijn in de regio van Veenhuizen, of dat zij wellicht van elders komen.

aantal protonen van een atoom bepaalt om
wat voor element het gaat, zoals bijvoorbeeld waterstof, koolstof, stikstof, zuurstof
en strontium. Twee atomen met hetzelfde
aantal protonen, maar een verschillend aan-

Voor dit onderzoek zijn de isotopen van twee
elementen gebruikt: strontium en zuurstof.
Dit is geen toevallige keuze. Beide elementen
komen voor in de natuur en in de botten en
het tandglazuur van mensen en geven ons
waardevolle informatie over de geologische
ondergrond (het gesteente onder het aardoppervlak) waar een individu is opgegroeid
(strontium) en de afstand tot de kust (zuurstof).
Voor onderzoek naar de herkomst van individuen wordt gekeken naar de verhouding
tussen het isotoop strontium met het massagetal 87 en het isotoop strontium met het
massagetal 86. Deze verhouding drukken we
uit als ‘de ratio 87Sr/86Sr’. Hoe ouder de geologische ondergrond is, hoe hoger de ratio
87Sr/86Sr en hoe jonger de geologische ondergrond - bijvoorbeeld in actief vulkanische
gebieden -, hoe lager de ratio 87Sr/86Sr.
Bij het zuurstofisotopenonderzoek kijken
we naar de ratio tussen zuurstof 18 en zuurstof 16 (18O/16O). Deze ratio wordt in West-

WAT ZIJN ISOTOPEN?
Bij isotopenonderzoek gaan we naar de wereld van de atomen. Atomen zijn de kleinste
bouwstenen van alle scheikundige elementen op aarde en bestaan uit een kern waar
omheen elektronen bewegen. De atoomkern
zelf bestaat uit protonen en neutronen. Het

Het werk om het strontium uit het tandglazuur te krijgen vindt plaats in een clean room: een ultraschoon
laboratorium, waarbij de kans dat het strontium uit het tandglazuur gecontamineerd wordt met strontium uit
bijvoorbeeld stof zo klein mogelijk wordt gemaakt. [foto Lisette Kootker]
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Europa voornamelijk beïnvloed door de afstand van een gebied tot de kust. Wanneer
water verdampt boven de oceanen, gaan
lichte isotopen (zuurstof 16) makkelijker in
de dampfase dan zwaardere (bijvoorbeeld
zuurstof 18). Wanneer de waterdamp landinwaarts wordt getransporteerd treedt er wolkvorming en regen op. Het zwaardere isotoop
18
O zal makkelijker uitregenen dan de lichtere
16
O‐isotopen. Dit heeft als gevolg dat de regen
isotopisch ‘zwaarder’ is dan de waterdamp
waaruit deze valt. Naarmate men verder
vanuit de kust landinwaarts gaat, regenen
er meer zware zuurstofatomen uit de waterdamp, waardoor deze steeds ‘lichter’ wordt.
De regen wordt vervolgens landinwaarts ook
steeds ‘lichter’ doordat deze uit een steeds
isotopisch ‘lichtere’ waterdamp valt. De
18
O/16O ratio’s van drinkwater worden dus lager naarmate de afstand tot de kust groter is.
Omdat in Nederland, maar ook in andere
landen in de wereld, de ratio 87Sr/86Sr van de
(archeologische) bodem en de ratio 18O/16O
van regenwater in kaart is gebracht, kunnen
we de resultaten van het strontium- en zuurstofisotopenonderzoek goed interpreteren
(zie kaarten).

Resultaten van het strontium- en zuurstofisotopenonderzoek.
Strontiumisotopenonderzoek
Vondstnummer

Individu

Lab ID
nummer

Element

Zuurstofisotopenonderzoek

Sr/86Sr

2SE

87

δ18OPDB

δ18OSMOW

δ18OP

δ18ODW

V8

2

X825

16

0.709161

10

-4.9

25.9

17.1

-7.5

V13

3

X823

26

0.709167

8

-4.8

25.9

17.1

-7.4

V31

Kaak 2

X827

46

0.709364

10

-4.9

25.9

17.0

-7.5

V43

Kaak 3

X824

46

0.709519

10

-4.6

26.2

17.3

-7.0

V5

1

X826

26

0.709519

9

-4.6

26.1

17.3

-7.1

V19

19

X828

26

0.709547

10

-4.4

26.3

17.5

-6.8

ISOTOPEN EN ONS SKELET
Maar hoe komt strontium precies in het skelet van mens en dier? Door het proces van
verwering en via grondwater wordt het strontium vanuit bodems, natuurlijk bronwater en
de voedselketen opgenomen in bot- en tandmateriaal van mens en dier. Ook zuurstof
wordt in ons skelet opgenomen, maar dan
voornamelijk uit ons drinkwater.
De isotopen van zuurstof en strontium
worden dus via de bodem, het bronwater, de
atmosfeer en de voedselketen door ons skelet opgenomen. Ons tandglazuur, het hardste
materiaal van ons lichaam, heeft een bijzondere eigenschap die het voor isotopenonderzoek interessant maakt. Tijdens de mineralisatie van tandglazuur, die plaats vindt tussen
de geboorte en het zestiende levensjaar - het
glazuur van de eerste kies mineraliseert al
tussen de 0 en 3 jaar, maar het glazuur van
de derde of verstandskies mineraliseert pas
tussen het achtste en zestiende levensjaar -,
worden de isotopen van strontium en zuurstof die wij via ons voedsel binnenkrijgen
in de structuur van het glazuur verankerd.
Daarom wordt bij archeologisch isotopenonderzoek het tandglazuur onderzocht: zodra
de eerste kies wordt geanalyseerd geven de
resultaten van het isotopenonderzoek inzicht in waar de persoon geleefd heeft tijdens
zijn of haar eerste drie levensjaren. Zodoende
kan isotopenonderzoek ons een uniek inkijkje geven in het leven van een persoon.

Kaarten van Nederland (links) en West-Europa
(rechts) met daarop aangegeven waar welke
strontium- en zuurstofisotopenwaarden voorkomen.
Bronnen: Strontiumisotopendata: Kootker et al. 2016:
zuurstofisotopendata: NERC 2008. IPR/110-56GCT

WAAR KOMEN DE BREDERODES
VANDAAN?
De resultaten van het strontium- en zuurstofisotopenonderzoek staan vermeld in de
tabel. De strontium- en zuurstofisotopenwaarden worden vergeleken met kaarten
waarop de waarden van beide elementen
zijn aangegeven in bepaalde gebieden, zoals
bijvoorbeeld de regio Veenhuizen. Komen
de waarden van de isotopen uit de onderzochte tanden overeen met de waarden in
de regio Veenhuizen of wijken zij daar vanaf? Het isotopenonderzoek heeft vooralsnog
het volgende aangetoond: tijdens de eerste
jaren van hun leven zijn alle individuen mogelijk op exact dezelfde locatie opgegroeid.
Hoewel het DNA-onderzoek niet bij alle elf
individuen familierelaties aantoont, blijkt uit
het isotopenonderzoek dat zij mogelijk niet
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ver van elkaar zijn opgegroeid. Het is echter
niet uit te sluiten dat de individuen uit geologisch identieke, maar geografisch afwijkende
gebieden afkomstig zijn. Dat betekent dat de
onderzochte individuen zowel uit de provincie Zeeland, of andere delen van NoordHolland afkomstig kunnen zijn. Het grondige
DNA- en isotopenonderzoek heeft ons meer
inzicht verschaft in de herkomst en onderlinge relaties van de doden, maar hun identiteit geven zij ons nog niet prijs. ■

Lisette Kootker is bioarcheologe en doet
promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Samen met Eveline
Altena en Raphaël Panhuysen vormt ze
het ‘Skeletloket’ voor geïntegreerd bioarcheologisch onderzoek.

INTERVIEW

INTERVIEW

Gemeente Heerhugowaard op de
bres voor erfgoed Veenhuizen

Waarom juist die focus op Veenhuizen?
De oudste geschiedenis van de gemeente
Heerhugowaard ligt daar! De droogmakerij
Heerhugowaard is bijna 400 jaar oud (uitgifte
van de kavels in 1631) maar de geschiedenis
van Veenhuizen is eeuwen ouder, de eerste
vermelding is in 1289. Bij de inpoldering in
1631 bestond Veenhuizen allang. Het dorpje werd opgenomen binnen de ringdijk. In
1854 is bij een gemeentelijke herindeling
Veenhuizen onderdeel van de gemeente
Heerhugowaard geworden. In Veenhuizen
is de belangstelling voor zijn geschiedenis
groot. Dat was een belangrijke motivatie
voor het organiseren van het Brederodejaar:
de belangstelling van de bevolking en de
grote cultuurhistorische waarde van het
gebied. Heerhugowaard was de grootste
droogmakerij in West-Friesland. Haar ruwe
ortogonale vorm, haar druiplanden en haar
onregelmatige rand maken haar karakteristiek. Het blootleggen van die geschiedenis
versterkt bij de bevolking de kennis over de
eigen woonomgeving. Nog steeds vindt, ook
ín Heerhugowaard zelf, bij iedere verstoring
een opgraving plaats; juist om die kennis te
vermeerderen. Zo is er nu een proefsleuven
opgraving aan de gang in het zuidelijk deel
van de Middenweg die de oudste aanleg van
die weg uit plm. 1633 heeft blootgelegd.
Hoe kwam die samenwerking met de plaatselijke stichting tot stand?
Bij de bevolking van Veenhuizen leeft nog
steeds een onaangenaam gevoel over de sloop
van de vorige kerk in 1965. In dat jaar is de negentiende-eeuwse kerk gesloopt en verrees er
een nieuwe kleinere kerk. Het praalgraf van
Reinout van Brederode werd herplaatst in de
voorruimte van de nieuwe kerk en de grafkelder verdween buiten onder de aarde. Daarbij
kwam er fysiek een breuk tot stand tussen
het bovengrondse en het ondergrondse deel.
Men wilde graag de grafkelder weer een duidelijke plek geven zodat het grafmonument
van Reinout weer compleet zichtbaar werd.

Wethouder Leo Dickhoff en beleidsadviseur Gerlof Kloosterman wijzen naar Veenhuizen; helemaal in het bovenste
puntje van de kaart. [foto Jaap van der Veen]
JAAP VAN DER VEEN

Het afgelopen jaar 2016 heeft u veel aandacht
besteed aan de familie Van Brederode en hun
betekenis voor de gemeente Heerhugowaard.
Wat was hiervoor de aanleiding?
n 2013 zijn wij, na de oprichting van het
platform erfgoed, begonnen met ons erfgoedprogramma. Daar kwam een structurele bijdrage bij van € 33.000,–. De organisato-

I

rische bundeling zorgde voor meer structuur.
De jaren daarna hadden we steeds een thema
waar veel aandacht aan werd besteed. In 2016
was het thema Van Brederode. Daarbij kwam
de wens van de plaatselijke stichting om iets
te doen met de grafkelder van Reinout van
Brederode. Daarop hebben wij contact gezocht met de gemeenten Vianen en Velsen
waar eveneens veel herinnert aan de familie
Van Brederode. Gezamenlijk hebben we het
Brederodejaar 2016 georganiseerd.
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Hoe wilt u die aandacht vasthouden?
Dat is niet eenvoudig. Ik ben blij dat er nu een
structureel budget is voor cultuurhistorie.
Wij als College zullen volgend jaar (verkiezing maart 2018) in ons testament nadrukkelijk aandacht vragen voor dit onderwerp.
Op dit moment is ook het bedrijfsleven geïnteresseerd. Daarmee willen wij verbindingen
leggen.
Wat doet u aan die gekke situatie dat het bovengrondse deel van het grafmonument rijksmonument is en de grafkelder geen enkele
monumentenbescherming kent?

Dorp in de ban van zijn praalgraf

In het kader van de actualisatie van ons gemeentelijk monumentenbestand zullen wij
de raad voorstellen om de gehele site van
Veenhuizen als gemeentelijk beschermd gezicht aan te wijzen. Een poging om de ondergrondse grafkelder als rijksmonument aan te
laten wijzen (bijbeschermen heet dat) is door
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed afgewezen.
De totale site omvat de huidige kerk waarin het bovengrondse grafmonument staat,
de klokkenstoel met een historische klok
uit 1460 en het kerkhof inclusief het oorlogsmonument van de drie in de Tweede
Wereldoorlog omgekomen vliegeniers.
Verder staat voor 2017 nog een congres op
stapel waarbij we alle onderzoeksresultaten
willen presenteren en die vervolgens in het
bredere kader van de historische ontwikkeling van West-Friesland willen plaatsen.
Blijvende belangstelling: Wij willen dat
de enorme aandacht die de opgraving in
Veenhuizen in 2016 heeft gegenereerd in de
toekomst een structurele vorm zal krijgen.
Daarbij zal de plaatselijke stichting de leiding moeten nemen. Wij als gemeente zullen hen daarbij steunen. Het onderzoek naar
de genealogie van Reinout van Brederodes
familie zal, als alles meezit, nog dit jaar een
follow-up krijgen zodat we wellicht duidelijker de beenderen in de grafkelder kunnen
duiden. Tot slot zijn we bezig met een 3D
presentatie van de kerk die in het verleden in
Veenhuizen heeft gestaan. Deze kerk wordt
digitaal gereconstrueerd zodat bezoekers in
die kerk kunnen ronddwalen. De vorig jaar
opgegraven funderingen van de middeleeuwse kerk en de kerk van 1863 willen we
weer blootleggen en afdekken met glasplaten
om zodoende de geschiedenis levend te houden. Heerhugowaard staat bekend als een
gemeente van de toekomst, maar ook ons
verleden wensen wij nadrukkelijk een plaats
te geven. ■

V.l.n.r.: Tine van Breugel (namens het College van Kerkrentmeesters), Ab Klomp (oud-secretaris) en
Piet van der Vliet (voorzitter a.i.) [foto Jaap van der Veen]

O

van de Nederlands Hervormde Kerk werd om
raad gevraagd en ook hun advies was: sloop
hem maar en bouw er iets kleins voor terug.
Burgemeester Molleman, die destijds namens de gemeente Heerhugowaard de sloopvergunning verleende, sprak later: nu zou die
sloop nooit meer gebeuren maar in die jaren
was er weinig interesse voor cultuurhistorie.

De geschiedenis
In 1862 was de toenmalige middeleeuwse
kerk van Veenhuizen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Die kerk moet bouwkundig niet te best zijn geweest want 100
jaar later, in 1965, besloot men opnieuw tot
sloop en nieuwbouw. Tot die tijd (1965) was
er een bijzondere eigendomsverhouding: de
toren was van de burgerlijke gemeente, het
schip was van de hervormde gemeente en
het koor was (oorspronkelijk) eigendom van
de provincie Noord-Holland. De situatie in
protestants kerkelijk Nederland was in die
tijd vergelijkbaar met de huidige situatie in
de Rooms-Katholieke kerk. Het aantal kerkbezoekers nam zienderogen af waardoor vele kerken met afbraak werden bedreigd. De
landelijke Bouw- en Restauratiecommissie

In 1965 verrees de huidige kerk. In het kleine voorportaal werd het bovengrondse deel
van het praalgraf herbouwd. De grafkelder
verdween onder de modder. De toestand van
het bovengrondse deel was matig. De restauratie van het beeld was nodig in 1990 omdat de vorige restauraties voor een gedeelte
ongedaan moest worden gemaakt vanwege
het gebruik van materialen die in 1990 achterhaald waren. Het ging niet om marmeren
delen, dat was er wel geweest o.a. was vroeger
de neus beschadigd en in 1947 bij de toenmalige restauratie vervangen.
Sinds 2003 was het voorportaal aan vervanging toe omdat het dak lekte en het geheel
als zeer sober werd ervaren. De toenmalige
voorzitter van de stichting Hans van Breugel
nam het initiatief om een nieuw voorportaal
te realiseren. In september 2011 werd het
nieuwe voorportaal officieel geopend. Na
het gereedkomen van de verbouwing is er
geijverd om de grafkelder weer in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen.

JAAP VAN DER VEEN

Waarom een Stichting?
p 16 april 1991 is in Veenhuizen
de Stichting tot behoud Praalgraf
Veenhuizen opgericht. Het praalgraf
stond op dat moment aan de vooravond van
een ingrijpende restauratie die maar liefst
zes jaar zou duren. Omdat men bang was
dat de kosten van de restauratie teveel op de
Kerkvoogdij (nu CvK) zouden drukken werd
besloten tot de oprichting van de stichting.
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De opgraving
De opgraving van de grafkelder in 2016 werd
in Veenhuizen met grote belangstelling gevolgd. Zou Reinout ‘boven water komen’?
Helaas bleek er in de loop der eeuwen zoveel
te zijn gerommeld met de inhoud van de grafkelder dat een duidelijk beeld van Reinout en
zijn gezin aan de hand van de aanwezige botten niet viel te reconstrueren. De grafkelder
zelf is nu weer duidelijk zichtbaar boven het
maaiveld. De stichting is nu in afwachting
van de volgende actie om de fundering van
de voorgaande kerken permanent zichtbaar
te maken en de grafkelder daarin prominent
aanwezig te laten zijn. Iets wat in Veenhuizen
op veel instemming kan rekenen omdat de
opgraving langdurig de interesse op Reinout
en zijn familie heeft gefocust. Omdat de botten in de kelder niet rechtstreeks aan Reinout
en zijn gezin bleken toegeschreven konden
worden zijn in Veenhuizen de speculaties
losgebarsten. Wie ligt er dan wel in die grafkelder? Omdat het een familiegraf was van
de Heer van Veenhuizen, is het meest waarschijnlijk dat in de kelder de vader en moeder
en hun kinderen liggen, mogelijk Lancelot en
Adriana met hun vijf kinderen: twee zoons en
drie dochters (Reinout, Hendrik, Catharina,
Adriana en Anna).
Wat zijn de plannen voor de toekomst?
De stichting wacht op de initiatieven van de
gemeente Heerhugowaard. Die heeft intensief meegewerkt aan de plannen voor het
permanent blootleggen van de funderingen.
Het wachten is nu op het geld om de verdere
plannen te realiseren. Daarna kan met de uitvoering worden begonnen. Hetzelfde geldt
voor de 3D-plannen om de geschiedenis van
de oude kerk en de Van Brederodes te illustreren. Ook daar is het wachten op de uitvoering. Tot zo lang gaat de stichting op de oude
voet verder.
In 2016 ontving zij 300 bezoekers.
Veel voor Veenhuizen, weinig voor een
Brederodejaar. De kerk is alleen op zondag
open voor bezoek. Om meer bezoekers te
trekken zullen de openingstijden moeten
worden verruimd. Naast de toegangsdeur
hangt nu een scherm met daarop een film
over het leven van Reinout. De bezoeker
kan buiten de openingstijden deze film zelf
buiten starten. Door het glas heen kan men
dan ook het praalgraf van Reinout bezichtigen. Het bestuur hoopt met de blootlegging
van de fundering en de 3D-presentatie meer
bezoekers naar Veenhuizen te lokken. Het totaal van de middeleeuwse kerk, funderingsresten van de negentiende-eeuwse kerk, een
luidklok uit 1460 en het grafmonument van
Reinout is dat alleszins waard! ■
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boek geeft Den Hartog een repliek waarin ze plm. 55

C. Rogge, ‘”…niet van belang ontbloot…” Het

1. Vul de schenkingsovereenkomst in en stuur hem naar ons op.
2. Wij vullen ons deel in en sturen u een kopie terug.
3, Wij bewaren één exemplaar in onze administratie en u bewaart een exemplaar in uw
administratie.
4. W
 ij sturen u jaarlijks een betalingsverzoek of in geval van machtiging innen wij jaarlijks het
vastgelegde bedrag.
5. U
 geeft bij uw belastingaangifte uw schenking op en uw schenking wordt in mindering
gebracht op uw inkomstenbelasting.
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U KRIJGT ONGEVEER DE HELFT VAN UW GIFT TERUG VAN DE BELASTINGDIENST!
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L.M. Kootker, Isotopenonderzoek naar de herkomst

Amersfoort, 2013.

Door deze overeenkomst en omdat onze stichting een culturele ANBI-status heeft, krijgt u ongeveer de helft van uw schenking terug van de belastingdienst. Door de Geefwet mogen particulieren tot en met 2017 hun gift voor de inkomstenbelasting vermenigvuldigen met 1,25. Voor
een periodieke gift is er géén drempel (minimumbedrag) of maximumbedrag.
Bedrijven mogen hun gift zelfs als aftrekpost voor de vennootschapsbelasting vermenigvuldigen met 1,50. Omdat de SOHK als culturele ANBI géén
schenkbelasting hoeft te betalen komt uw gift voor de volle 100% ten goede
aan de monumenten!

van zes individuen uit een grafkelder te Veenhuizen,

J.H. Verhoog, Onvoltooide Roem; de heeren van

gemeente Heerhugowaard. Amsterdam, februari

Brederode in de middeleeuwen. Geschiedenis van een

HEEFT U VRAGEN?

2017.

riddergeslacht 1203-1473. Bergen, 1997.

Als u met ons van gedachten wilt wisselen, mogelijkheden wilt bespreken, of als u andere vragen heeft, dan horen wij dat graag. Dat kan telefonisch, per e-mail of in een vrijblijvend gesprek
bij ons op kantoor, of, desgewenst, bij u thuis. Wij zullen alles doen om uw wensen met zorg te
realiseren! Op www.oudehollandsekerken.nl kunt u meer lezen over schenken onder het tabblad ‘Giften en nalatenschap’.

E.H. ter Kuile, Duizend jaar bouwen in Nederland. dl
1. Amsterdam, 1948.
H. Lambooij, ‘Praalgraf in Veenhuizen’. In: WestFriesland toen en nu, 13, 2010.
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De Stichting Oude Hollandse Kerken heeft in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland
beeldbepalende kerken verworven en vele daarvan konden worden gerestaureerd. Deze kerken
hebben hun oorspronkelijke functie kunnen behouden of een nieuwe functie gekregen. Circa
150 vrijwilligers helpen deze kerken open te houden voor de lokale bevolking én voor u. Wij
werken aan het behoud en beheer van monumentale stads- en dorpskerken, samen mét u!
Met een eenmalige of periodieke gift kunt u ons bij dit werk helpen. U kunt ons steunen op
een manier die bij u past. Het is zelfs mogelijk dat u bepaalt aan welk doel of project u wilt geven.
Iedere bijdrage is van harte welkom. Geven kan op de volgende manieren:
• Eenmalig, bijvoorbeeld aan een specifieke kerk
• Door middel van een periodieke schenking
• Door middel van een fonds op naam
• Of door ons op te nemen in uw testament

EENMALIG EXTRA VOORDELIGE
AANBIEDING VOOR DONATEURS
KERKEN KIJKEN IN NOORD-HOLLAND
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Een handig en informatief boekje om
wandelend, per fiets of auto prachtige kerken
in het Noord-Hollands landschap te bekijken.
Veel informatie over oud en nieuw gebruik.
Handige fietsroutes vanaf een NS-station
met uitvouwbare routekaarten, maar ook
wandelroutes vanaf een OV-punt.
Dit handzame routeboekje is tijdelijk extra
voordelig te bestellen door donateurs.
Normaal € 12,90, NU € 7,90 inclusief
verzendkosten (aanbieding geldig tot 31
augustus 2017 en zolang de voorraad strekt).
Bestellen
Stuur een email of briefje met uw naam*
en adresgegevens naar
info@oudehollandsekerken.nl onder
vermelding van ‘kerken kijken’ en maak per
boekje € 7,90 over naar NL71 INGB 0003 3010 10
t.n.v. Stichting Oude Hollandse Kerken.
Zodra het bedrag is bijgeschreven wordt
uw bestelling direct verzonden naar het
opgegeven adres.
* waaronder u bij ons bekend bent als donateur.

ALS WE NU
NIETS DOEN...

ZIJN WE STRAKS
TE LAAT...

WORD DAAROM DONATEUR
Help ons karakteristieke kerkgebouwen in het Hollandse landschap te behouden.

S

telt u zich eens een stad of dorp voor zonder de karakteristieke en beeldbepalende kerkjes. Zonder torenspitsen
aan de horizon van het Hollandse landschap. Moeten we dit unieke culturele erfgoed niet behouden? Juist als er
minder kerkgangers zijn of het kerkgebouw zijn oorspronkelijke functie verliest? De Stichting Oude Hollandse
Kerken heeft als doelstelling het behoud van beeldbepalende kerken in de provincies Noord- en Zuid-Holland en doet
dit werk al sinds 1975. Ze verwerft zonodig leegkomende kerkjes, restaureert en onderhoudt deze en zoekt naar een
passende herbestemming. Dit kan echter niet zonder uw steun. Word daarom donateur voor slechts € 25,– per jaar.
Meld u aan per e-mail: info@oudehollandsekerken.nl, via de website www.oudehollandsekerken.nl of stuur een briefje
naar Stichting Oude Hollandse Kerken, unit 0.10, Hillegomstraat 12-14, 1058 LS Amsterdam.

DE STICHTING OUDE HOLLANDSE KERKEN BEVORDERT DE INSTANDHOUDING VAN MONUMENTALE KERKGEBOUWEN IN NOORD- EN ZUID-HOLLAND

ANBI

